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╝ 

ٚـريـ, وًٕتًغ بف, وهق ادًُغ  احلّد هلل رب افًٚدغ, ٕحّده محد افنَّ

ـــــُتــــٛــــــِه وع ظَ ـــــرُ ـــــْن مَ  ُُ  ـــــر افـــــ

 

ٜ ـَ ا  َذَ

 

 

وفٜٔ  شخٚء فِخدمٚت آجتامظٜٔمجًٜٔ   ذـٜ جمّقظٜ ٓبٚز افدَّ

 

 تٚب:ـِ  َظِهر

 ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ
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ُِتٚب  ُؽالف اف
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ُِتٚب  مًِقمٚت اف

 ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ اشؿ افُتٚب:

 )ـٚهـ ـًْٜٔ إنٌٚ أنىقٕٔقس بُنزا( بٔنقي ِحِّل ادٗفِّػ:

 إنٌٚ بٔنقي, إنٌٚ مقشك, إنٌٚ متٚؤس ُمراجًٜ:

ٌَّٜ افِّْٚذ:  مُتٌٜ ادح

ٌٚظٜ ادىًٌٜ:  دار ٕقبٚر فِىِّ

 م2007إوػ, ٕقؾّز  افىًٌَّٜ:

ُتٛ: بدار  رؿؿ اإليداع: ُُ  م2007/  23482اف

ويل: ا ؿٔؿ افدَّ  977-17-5197-2فسَّ

ٍحٜافًْٚويـ يف   ووع افّتِٚظٛمـ  اهلٚمنٜٔ افتًََِّٔٚت و اجلٌٕٜٚٔافًْٚويـ , مٖخقذة مـ افُتٚب َوَشط افهَّ

َِّس ْك تٚبٚت ُأخرى تّؿ ظَ ـِ  ِّْل هٚ فِ  [1]بٔنقي ِح

 ٍِداء  دار ٕقبٚر فِىٌِّٚظٜ ,ظَٔدة اف

 دار ٕقبٚر فِىٌِّٚظٜ, إيامْٕٚ ادًٔحل صٚدق وأـٔد 

 دار ٕقبٚر فِىٌِّٚظٜ, اجلزء إول, ـًْٔتل إرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽ 

 ٕقبٚر فِىٌِّٚظٜدار , اجلزء افثٚين, ـًْٔتل إرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽ 

 اإلصٚرة افُٚمِٜ فُِتٚب: ◄

 م.2007, دار ٕقبٚر فِىٌِّٚظٜ, افىًٌَّٜ إوػ ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ: بٔنقي ِحِّل

 

                                                 

ُتٛ فالضِّالع ظذ  1 ُُ ئًٜٔٔ دؼوع َظِهر اف ٍحٜ افرَّ راجًٜ افهَّ ُّ ُتٛ افتل تؿَّ َظْكهٚ.ُؿؿ ب ُُ  ـّؾ اف
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ٌٚب احلز اجلِٔؾ ٕٔٚؾٜ إنٌٚ مقشك تَديؿ  أشَػ ظٚم افنَّ

ُِقم ادًٔحٜٔ: ◄ـ ًُ  أؿًٚم اف

 .11 ,10صـ - ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ: بٔنقي ِحِّل

 ثِٔٞفِتَّ  حَذْ  مع ٍٚتف,وِص  ورؤيتف, وأشامئف, وضًٌٔتف, اهلل, قدُج وُ  يف افٌٚحٞ :[Theology] (فقجلئقافثٔ) اهلل ؿِْ ظِ . 1

َُ  وحوافر   وآبـ أب مـ ـّؾ  [3]وٓهقت ,[2]قحٔدوافتَّ  ٔؾ مـ افثٚفقث إؿدس, َّْ اف حٚوفٝ افتل [4]اهلرضَٚت ومٚهل س,دُ اف

ََ [5] وإمنُِٜ افؼَّ هٚحٌٜ مثؾ اخلِؼ, ومُ مع مقوقظٚت ـثرة مُ , واجٓتٓٚ افًُْٜٔ ودحوتٓٚوـٔػ   ر.دَ , وافَوٚء واف

                                                 

ًٚ ظـ ش افتَّقحٔد»ُمهىِح  2 َـّ ادًٔحل ٓ يًرف صٔئ َرب فإلصٚرة إػ إيامهنؿ ب٘هل واحد, وفُ ًَ إشالمل بحٝ, يًتخدمف ادًٔحٔقن اف

ّٛ افتَّذـر  ٍٚت. ودائامً ُأح ُبقبٜٔ أو إشامء وافهِّ ٜ بتقحٔد إفقهٜٔ أو افر  د إصقل اإلشالمٜٔ اخلٚصَّ بٖنَّ افتَّقحٔد أـز بُثر مـ جُمرَّ

ُدس إهل واحد, ؾٓؾ هذا مـ افتَّقحٔد يف رء؟ إذن, هذه  َُ وح اف افَقل بقجقد إهل واحد, ؾٚفَّْهٚرى يَقفقن إنَّ أب وآبـ وافر 

ٌَؾ افَّْهٚرى ٕؽراض تْهريٜ, مـ أجؾ إهيٚم ادًُِؿ بٖنَّ ُهْٚك تقحٔد  ًٚ.افُِّٜ يتّؿ اشتخدامٓٚ مـ ِؿ  يف ادًٔحٜٔ أيو

فِدٓفٜ ظذ ِجْْس إفقهٜٔ احلََٜٔٔ, ٕنَّ ادًٔحل يًتَد بُقُجقب ِظٌٚدة ثالثٜ, وُهؿ أب ش ٓهقت»يًتخدم افَّْهٚرى ـِّٜ  3

ُدس, ٕنَّ هٗٓء افثالثٜ مـ ٍٕس إفقهٜٔ افقاحدة  َُ وح اف  أو مـ ٍٕس اجلقهر اإلهللش, ομοοςζιορهقمقأوشٔقس »وآبـ وافر 

ـْ إَِفـٍف إَِّٓ إَِفـٌف َواِحدٌ افقاحد, واهلل ظزَّ وجؾ يَقل: ﴿  َوَمٚ ِم
ٍٜ ُٞ َثاَلَث ْ إِنَّ اّلّلَ َثٚفِ ـَ َؿُٚفقا ِذي َر افَّ ٍَ ـَ ْد  ََ  [73﴾ ]املٚئدة : فَّ

ًٚ ظـ πεζιρ hairesis   ش )هّٚيِرشٔس»ـِّٜ هرضَٜ مـ إصؾ افٔقٕٚين  4 : مـ اختٚر صٔئ ًٜ ظّد, وتّؿ اشتخدام (, وافتل تًْل ُفٌ

ـْ اختٚر اإليامن افٌٚضؾ ظـ ظّد, أي أنَّ هذه افُِّٜ ُمَٚبِٜ فُِِّٜ افًربٜٔ  ًٚ فِتًٌر ظـ َم ٕجد يف ش. ـٚؾر»هذه افُِّٜ اصىالح

أو ش أرثقدوـس»(, وافتل ُتُتٛ بٚفًربٜٔ οπθόδοξορ orthodoxosش )أرثقدوـًقس»ـِّٜ ش, هرضَٜ»مَٚبؾ ـِّٜ 

ُُ وهذه افُش, أرثقذـس» ِٔؿ. يف بدايٜ افتٚريخ ادًٔحل م ت ًَّ حٔح اف  ـِّٜ تًْل اإليامن أو افّرأي ادًُتَٔؿ, أي صٚحٛ اإليامن افهَّ

ُتًتخدم فإلصٚرة إػ ضٚئٍٜ مًٔحٜٔ أو ـًْٜٔ بًْٔٓٚ, وفُـ ـؾ ضٚئٍٜ مًٔحٜٔ ـٕٚٝ تَقل إنَّ ُمًتَداهتٚ ش أرثقذـس»ـِّٜ 

م, وأصٌح ادًٔحٔقن ادُتًٌَّقن دًُتَدات 325إػ أن جٚء جمّع َٕٜٔ ادًُقين إول  أرثقذـًٜٔ وأي ضٚئٍٜ ُأخرى تًتْؼ هرضَٜ,

شقيل ُهؿ ؾَط إرثقذـس بنُؾ رشّل, وبٚظساف مـ اإلمزاضقر ُؿًىْىغ, أّمٚ بٚؿل افىَّقائػ ادًٔحٜٔ ادُخٚفٍٜ  أثْٚشٔقس افرَّ

َؿ ادجّع ظِٔٓؿ بٚهل َُ د هذه افىَّقائػ ُُتثِّؾ ادًٔحٜٔ بنُؾ رشّل. وظْدمٚ جٚء ٕثْٚشٔقس, مثؾ أريقشٔقن, ؾَد َح ًُ رضَٜ, وم ت

ق وافٌرب بُخُهقص ضًٌٜٔ ادًٔح 451جمّع خَِٔدؤٕٜ ادًُقين اخلٚمس  ♠, م, َحَدَث ِخالف ظَٚئدي ـٌر بغ افؼَّ

ٚ هل إرثقذـًٜٔ وأنَّ ا ٔٚذ بٚهلل, واظتَدت افًُْٜٔ افٌربٜٔ أهنَّ
ًِ د واف ًِّ ق ظذ هرضَٜ, ويف ادَُٚبؾ اظتَدت افًُْٜٔ ـ٘هل ُمتج فؼَّ

ٚ هل إرثقذـًٜٔ وأنَّ افٌرب ظذ هرضَٜ. ويف هنٚيٜ هذا ادجّع, َحَدَث إنَٚق ظئؿ, وؿٚمٝ افًُْٜٔ افٌربٜٔ بَِحرْ  ؿٜٔ أهنَّ م افؼَّ

ٚ مًِقٕٜ ؽر حٚصِٜ ظذ اخلالص, وفـ تًْؿ بحٔٚة أبديٜ , بؾ مهرهٚ جَّْٓؿ(, ويف ادَُٚبؾ ؿٚمٝ افًُْٜٔ افؼؿٜٔ )أي ب٘ظالن أهنَّ
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ً  َُ َٜ اإلًٕٚن, وترـٌٔف, وُش ِْ ويٌحٞ يف ِخ  :[Anthropology] ؿ اإلًٕٚن )إنثروبقفقجل(ِْ ظِ . 2 قبٚتف, َُ قط وظُ َُ قضف, وٕتٚئٟ اف

 , ومقؿػ افًُْٜٔ مْٓٚ.[6]بٔالجٔقس راثٜ اخلىٜٔ إصِٜٔ, وبدظٜووِ 

ً  مٚذا ظـ افتَّ  :[Christology] ؿ ادًٔح )افُريًتقفقجل(ِْ ظِ . 3 ؟  د اإلهلل, ومـ يُقن افًٔد ادًٔح, مٚذا ظـ ضًٌٔتفج

 [7]؟ افٜ ظذ ألقهٔتف, وحٔٚتف افٍريدة, وألَٚبفوافزاهغ افدّ 

ً  ويؼح فْٚ ظَٔدة افٍداء, مـ حٔٞ مقاصٍٚت افٍٚدي, ورضورة افتَّ  :[Soteriology] ؿ اخلالص )افًقتريقفقجل(ِْ ظِ . 4 د ج

ٍِ ِّٓ َّ ات افًٓد افَديؿ ادُ قّ ٌُ ٛ, وإصٚرات وُٕ ِْ وافهَّ   داء, ورـٚئز اخلالص يف ادٍٓقم إرثقذـز.دة فذفؽ, وبرـٚت اف

ر افًُْٜٔ, وافهَّ قس, َُ حقل ؿٕٚقٕٜٔ افى   :[Ecclesiology] ؿ افًُْٜٔ )اإلـًِٔٔقفقجل(ِْ ظِ . 5 الة , وافهَّ [8]الة بٕٚجٌٜٔوأها

م, وإظٔٚد, واشتخدام افه  [9]اؿديـظذ افرّ   يًغ.قع, وظـ صٍٚظٜ افَدِّ ُّ قر وافن  خُ ر وإيَقٕٚت وافٌُ قَ , وإصقا

                                                                                                                                                                                

 ٛ ََ ؿٜٔ بَِحْرم افًُْٜٔ افٌربٜٔ. وُمْذ ذفؽ افقؿٝ, أصٌحٝ افًُْٜٔ افٌربٜٔ ُتىِؼ ظذ ًٍٕٓٚ َف وافتل تًْل ش, ـٚثقفٔؽ»افًُْٜٔ افؼَّ

ٜ»افًُْٜٔ  ًَ ٜ»أو ش اجلِٚم ٚ مٚزافٝ حتّؾ افًَٔدة ادًٔحٜٔش, افًٚمَّ حٔحٜ افتل اجتّع ظِٔٓٚ ـّؾ ادًٔحٔغ  فُتنر إػ اظتَٚدهٚ بٖهنَّ افهَّ

 ٛ ََ ؿٜٔ ظذ ًٍٕٓٚ َف ِّٜٔ.ش, أرثقذـس»يف إصؾ. وأضَِٝ افًُْٜٔ افؼَّ ًَّ حٔحٜ اف ٚ مٚزافٝ ظذ افًَٔدة افهَّ  فُتنر إػ أهنَّ

ْقان ش, ُمنُِٜ إم»( هق Bart D. Ehrmanشٌٛ إحلٚد بٚرت إيرمٚن ) 5 ًُ ًٚ ب َتٛ ـتٚب ـَ ُِتٚب ُمنُِٜ ا»وؿد  إلهل: ـٔػ َؾَنَؾ اف

س يف اإلجٚبٜ ظذ أهّؿ شٗال فديْٚ: ملٚذا ٕتٖلَّؿ  God’s Problem: How the Bible Fails to Answer Ourش )ادَُدَّ

Most Important Question Why We Suffer س هق شٌٛ إحلٚد بٚرت إيرمٚن, وادَهقد بـ ُمنُِٜ »(, ؾٚفُتٚب ادَُدَّ

ًٚ هق اإلجٚبٜ ظذش إم ب م جقا س ٓ ُيَدِّ  شٗال: ملٚذا يتٖلَّؿ افّهٚحِلقن ؟ وملٚذا يَع افٌالء ظذ افذيـ ُيىًٔقن اهلل ؟ ... افُتٚب ادَُدَّ

دور, مثؾ أنَّ افٌالء اف ُِقب وتنٍل افه  َُ م افًديد مـ اإلجٚبٚت افتل ُتريح اف َـّ اإلشالم ُيَدِّ ًٚ ظذ ِمثؾ هذه إشئِٜ, وفُ ذي يَع صٚؾٔ

ف ... إفخ.ظذ افهَّ  ب افًٌد فربِّ ُٕقب, وهذه آبتالءات ُتَرِّ , وُؽٍران افذ  رجٚت يف اجلَّْٜ  ٚحلغ مـ أشٌٚب رؾع افدَّ

 شَٔقم ادٗفِّػ بذـر هذه اهلرضَٜ ؾٔام بًد. 6

ِْؿ افـ  7 حٔح بُخُهقص ادًٔح ًهق اَدْقط بتحديد ادُ ش خريًتقفقجل»بٚختهٚر, ِظ ٔٚتف ظذ وحتديد اهلدف مـ ح♠, تَد افهَّ

حٔح يف ادًٔح  فِّزيد مـ ادًِقمٚت, راجع ♠. إرض ـًٕ٘ٚن. وؿد اختِػ افَّْهٚرى ُمْذ افَديؿ حقل ادًُتَد افهَّ

  masdogmahttp://alta3b.wordpress.com/2012/12/18/-1 ادِزمٜ افثٕٜٚٔ -افًَٚئد ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ 

رة ظذ ادًٔحٔغ ش أجٌٜٔ»ـِّٜ  8 ِقات ادَُرَّ تٚب افذي حيقى افهَّ
ُِ مـ افُِّٜ افٌَىٜٔ )أجٛ(, ومًْٚهٚ شٚظٜ زمْٜٔ, وُيَهد بف اف

ًٚ افتل تًتخدم ـتٚب إجٌٜٔ, وهق ـتٚب  دة مـ افٔقم. افًُْٜٔ افٌَىٜٔ إرثقذـًٜٔ هل افًُْٜٔ افقحٔدة تَريٌ يف شٚظٚت ُُمدَّ

ٌْع  َِقات ُتَٚل ظذ مدار افٔقم.حيتقي ظذ َش  َص

ًٚ مـ شٍر ادُٚبٔغ افثٚين. 9  وهق ادَُٚبؾ ظْدٕٚ فهالة اجلْٚزة, وهل مٖخقذة أشٚش

http://alta3b.wordpress.com/2012/12/18/masdogma-1
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ول زُ واجلحٔؿ, وُٕ قد اإلًٕٚن, وأمٚــ إٓتيٚر: افٍردوس ُِ حقل ُخ  :[Eschatology] خرويٚت )اإلشخٚتقفقجل(ؿ إِْ ظِ . 6

ح افرّ افًٔد ادًٔح إػ اجلحٔؿ إلضالق َه  يْقٕٜ, وادَٚر إبديٜ: جٚء, وظالمٚت ادجلء افثٚين, وؿٔٚمٜ إمقات, وافدَّ اؿديـ ظذ افرَّ ا

ِِّ ع واهلرضَٚت ادُ دَ ؿ, وظـ افٌِ ادُِقت وجَّْٓ  ًِ تً ر, وادىٓر, واحلُ ِْ َٜ هبذا اف  ؿ إفٍل.ُْ ؿ مثؾ: ؾْٚء إذا

وـذفؽ ادالئُٜ , وظِّٓؿ ,وضٌامهتؿ ,وضًٌٔتٓؿ ,حقل ادالئُٜ إخٔٚر :[Angelology] ؿ ادالئُٜ )إنجِٔقفقجل(ِْ ظِ . 7

ر, وُش   [10]؟ ٔىٚناإلًٕٚن وم يٍِد افنَّ  ى اهللُ دَ ٔىٚن, وملٚذا ؾَ قضٓؿ, وأشامء افنَّ َُ إذا

 افٍهؾ إول: مدخٌؾ إػ افًَٔدة

ِقم افالهقتٜٔ إخرىافًَٔدة وظالؿتٓٚ  ًُ  بٚف

 .19صـ - ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ: بٔنقي ِحِّل

دة: ُِقم تتَِّهؾ بٚهلل, وتٌحٞ يف حقاي ُمتًدِّ ِّٓٚ ُظ ُِقم افالهقتٜٔ إخرى, ؾُ ًُ َِٜ واوحٜ وؿقيٜ بغ افًَٔدة واف  ُهْٚك ِص

 .طٓرت افتل اهلرضَٚت وقء ظذ افًَٔدة دراشٜ ؿِْ ظِ  هق :َٚرنادُ  افالهقت. 1

 .افًٌٚدة يف افًُْٜٔ ٚرشُٓٚتُ  قسَُ ضُ  قرةُص  يف تىٌَٔٓٚ وقء ظذ افًَٔدة دراشٜ ؿِْ ظِ  هق :َزافىَّ  افالهقت. 2

نُالت آجتامظٜٔ افتل ؾ هبٚ يف ادُ ِه مٚ يتَّ  يًٜ وافقصٚيٚ اإلهلٜٔ, وـّؾ ؿ دراشٜ افًَٔدة ظذ وقء افؼَّ ِْ هق ظِ  ديب:إ افالهقت. 3

 اإلًٕٚن يف حٔٚتف افٔقمٜٔ.َٚبِٓٚ يُ 

ًِ  وحل:افالهقت افر  . 4 َِّ  ,ِتٓٚ بٚهللوِص  َقيٜ حلٔٚة اإلًٕٚنقاحل إخالؿٜٔ وافتَّ ؿ افذي يتْٚول افَّْ ِْ هق اف وحل ؿ ظـ افٌْٚء افر  ؾٔتُ

 فإلًٕٚن وافٍوٚئؾ ادًٔحٜٔ.

ًِ  ظقي:افالهقت افرَّ . 5  ظٜٔ, وتًِّٔٓٚ.اظل, وشٔٚشٜ افرَّ ؿ افٌٚحٞ يف واجٌٚت افرّ ِْ هق اف

6 . ُِ ًِ  تٚيب:افالهقت اف  س مـ حَٚئؼ إيامٕٜٔ ظـ اهلل وظالؿتف بٚإلًٕٚن.َدَّ ؿ افٌٚحٞ ؾٔام ـتٌف افُتٚب ادُ ِْ هق اف

ًِ  يري:افالهقت افَّْ . 7 هذا مـ افْٚحٜٔ  هٚ, ـّؾ وح اإلًٕٕٜٚٔ, وؽرقد افر  ُِ ٍٚتف, وُخ قد اهلل, وضًٌٔتف, وِص ُج ٞ يف وُ ؿ افٌٚحِ ِْ هق اف

 يريٜ.افَّْ 

 

 

                                                 

ٚبع مـ ـتٚبف دقوقع  10 ًّ ص ادٗفِّػ افٍهؾ اف وشٖؿقم ب٘ذن ش, إنجِٔقفقجل»وافٍهؾ افثٚمـ دقوقع ش, اإلشخٚتقفقجل»خهَّ

 مٚ ذـره ادٗفِّػ.اهلل ظزَّ وجّؾ بٚفتًَِّٔؼ ظذ أهّؿ 
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 ُِ  حٔحٜافهَّ  افًَٚئد ظـ يْحرؾقن افذيـ ٌتدظغادُ  مـ رٕٚذِّ حُي  سَدَّ ادُ  تٚباف

 .22 ,21صـ - ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ: بٔنقي ِحِّل

حيذف مـ أؿقال  وإن ـٚن أحدٌ , بٚت ادُتقبٜ يف هذا افُتٚبظِٔف افيَّ  يزيد اهللُ  ,يزيد ظذ هذا أحدٌ  ـٚن إن» :سَدَّ ادُ  افقحل ؿٚل

-18/  22 يٚرؤاف) شومـ ادُتقب يف هذا افُتٚب ,شَٜدَّ ومـ ادديْٜ ادُ  ,ٍر احلٔٚةٕهٌٔف مـ ِش  حيذف اهللُ  ,[11]ةقَّ ٌُ ـتٚب هذه افْ  

ِِّ يُ  إن ـٚن أحدٌ » يس بقفس فتِّٔذه تّٔقثٚوس:(. وؿٚل افَدِّ 19  ,حٔحٜقاؾؼ ـِامت ربْٚ يًقع ادًٔح افهَّ وٓ يُ  ,ؿ  تًِٔامً آخرً

َِّ  ,َقىٛ افتَّ ًَ ًِٔؿ افذي هق َح وافتَّ  ًٚ ؾَد ته  (.4-3/  6تّٔقثٚوس إوػ ) شػ وهق ٓ يٍٓؿ صٔئ

ًٚ ظـ افذي دظٚـؿ بًّْٜ ادًٔح إػ إٕجٔؾ آخرُؿ ٛ أنَّ  أعًجَّ إينِّ » ويَقل ٕهؾ ؽالضٜٔ: ف ؽر أنَّ  ,فٔس هق آخر ,تْتَِقن هُذا هيً

ًَّ  ٕٚـؿ ٕحـ أو مالكٌ . وفُـ إن بؼَّ قا إٕجٔؾ ادًٔحفُ قِّ ريدون أن  حُي ويُ زظجقُٕؿ يقجد ؿقم يُ   ؾُِٔـ أنٚثٔام ,امء بٌر مٚ بؼٕٚـؿمـ اف

]ًٚ َٚؿٚت وافًثرات افذيـ يهًْقن افنِّ الحيقا ٚ اإلخقة أن تُ أضِٛ إفُٔؿ أهي  » ويَقل ٕهؾ رومٜٔ: .(8-6/  1)ؽالضٜٔ  ش]ُمروم

ًٚ فِتَّ ِخ  َِّ الؾ ٛ ِّٔ وبٚفُالم افىَّ  ,قهنؿىُ بؾ بُ  ,ٕنَّ مثؾ هٗٓء ٓ خيدمقن ربْٚ يًقع ادًٔح ,وأظروقا ظْٓؿ, ّتّقهًِٔؿ افذي تً

ً  ُِ ْٜ خيدظقن ؿُ ًَ وإؿقال احلَ  , [14](6/  5ًس , )أؾ[13](9/  13إٔغ : )ظز[12]إير أيوًٚ  (.18-17/  16 مٜٔ)رو شامءَِ قب اف

 [.[18](14/  3 افثٕٜٚٔ تّٔقثٚوس, )[17](14-13/  1 افثٕٜٚٔ ّقثٚوستٔ), [16](11 -8/  1 افثٕٜٚٔ حْٚيق, )[15](4/  2ِقد )ـ

                                                 

د ب 11 َّٓ يٚدة أو افْ َهٚن, أنَّ اهلل ظزَّ وجّؾ م يتً س ؿٚبِِٜ فِتَّحريػ بٚفزِّ ُتٛ ادًٔحٜٔ ادَُدَّ ُُ ح أنَّ اف ُتٛ هذا افَّْص ُيقوِّ ُُ حٍظ هذه اف

ٚخ مـ تٌٔر افُتٚبٚت افتل  ًّ شٜ, وهذه افقشِٜٔ ـٕٚٝ ُتًتخدم يف افًٚم افَديؿ فتخقيػ افْ   يَقمقن بًْخٓٚ.ادَُدَّ

ُه  12 ًُ شٚئؾ تُدّل ظذ ُوُجقد أصُٚل ُُمتٍِٜ ـثرة مـ افًَٚئد ادًٔحٜٔ يف اف قر هذه افْ ُهقص ادُنٚر إفٔٓٚ يف رشٚئؾ بقفس أو بٚؿل افرَّ

ة فتًٚفٔؿ بقفس, بؾ أنَّ ُهْٚك مـ ارتدَّ وتًٌٓؿ. ِِّؿ تًٚفٔؿ ُموٚدَّ  إوػ, وأنَّف ـٚن ُهْٚك مـ ُيً

ُٚؿقا  9/  13ظزإٔغ  13 ًَ ٍٜ َٓ ُت ٌَ  َوَؽِري
ٍٜ ٚفَِٔؿ ُمَتَِّْقَظ ًَ َٚضْقَهٚ.بَِت ًَ ـَ َت ِذي ْع هِبَٚ افَّ

ٍِ ٍٜ َمْ َيَْْت َّ
ًِ ْض َٖ , َٓ بِ ِٜ َّ ًْ ُٛ بِٚفِّْ ِْ ََ َٝ اْف ٌَّ ـٌ َأْن ُيَث ًَ  , َٕنَُّف َح

ْؿ َأَحٌد  6/  5أؾًس  14 ـُ رَّ ٌُ اَلٍم َبٚضِؾٍ َٓ َي َُ ., َٕنَُّف بِ ِٜ َٔ ِه ًْ  اْدَ
ِ
 َظَذ َأبَْْٚء

ِ
ُٛ اهلل ِِْٖت َؽَو ِٛ َهِذِه إُُمقِر َي ٌَ ًَ  بِ

اَم أُؿقُل َهَذا فَِئالَّ  4/  2ـِقد  15 َّٕ اَلٍم َمٍِِؼ َوإِ َُ ْؿ أَحٌد بِ ُُ  .خَيَْدَظ

َُْٚه, 8) 11 -8/  1يقحْٚ افثٕٜٚٔ  16 ِْ ِّ َِّٔع َمٚ َظ َُٕو ْؿ فِئاَلَّ  ُُ
ًِ ٍُ ُْٕيُروا إَِػ َأنْ ًٚ.  ُا ً َتّٚم َُْٚل َأْجرا َٕ ِٔح  9َبْؾ  ًِ ِِِٔؿ اْدَ ًْ ْٝ يِف َت ٌُ ى َوَمْ َيْث دَّ ًَ ـْ َت ؾ  َم ـُ

ََِْٔس َفُف اهللُ  ًٚ. َؾ ـُ مَجًِٔ َذا َفُف أُب َوآْب َٓ ِٔح َؾ
ًِ ِِِٔؿ اْدَ ًْ ْٝ يِف َت ٌُ ـْ َيْث ًْ  10. َوَم ْؿ َوَٓ ََيِلُء هِبََذا افتَّ ُُ ْٖعِٔ َٚن َأَحٌد َي ـَ ُِقُه يِف ِِٔؿِ إِْن  ٌَ َْ , َؾاَل َت

قُفقا َفُف َشاَلٌم.  َُ , َوَٓ َت ِٝ ْٔ ٌَ يَرِة. 11اْف ِّ ُك يِف َأْظاَمفِِف افؼِّ
ِْٔف َيْنَسِ َِ ُِِّؿ َظ ًَ ـْ ُي  (َٕنَّ َم

ْؽ  13) 14-13/  1تّٔقثٚوس افثٕٜٚٔ  17 ًَّ َ َتُف ِمِّْلَُت ًْ
ِّ ِحِٔح افَِّذي َش اَلِم افهَّ َُ قَع. بُِهقَرِة اْف ًُ ِٔح َي

ًِ تِل يِف اْدَ ِٜ افَّ ٌَّ  14, يِف اإِلياَمِن َواْدََح

ـِ ِؾَْٔٚ. ٚـِ ًَّ ُدِس اف َُ وِح اْف َٜ بِٚفر  ٚحِلَ َٜ افهَّ ًَ ِظ اْفَقِدي ٍَ  (اِْح

َٝ  14/  3تّٔقثٚوس افثٕٜٚٔ  18 ٚ َأنْ َٝ َوَأمَّ ْْ ََ َٝ َوَأيْ ّْ َِّ ًَ ْٝ َظَذ َمٚ َت ٌُ ّْ َؾْٚث َِّ ًَ ـْ َت ًٚ ِِمَّ ., َظِٚرؾ َٝ 
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تُٛ ُُ   www.alta3b.wordpress.com/books/juice صٍحٜ َظِهر اف

َْؾ ًَ ِْؿ فإليامن وظالؿتٓٚ بٚف
ًِ  افًَٔدة ـ

ئْٜ افتل تًِق ؾقق افًَؾ: ◄  احلَٚئؼ افدِّ

ًَ  ًتقىمُ  ؾقق تًِق أن ئْٜافدِّ  احلَٚئؼ فًٌض ُّـيُ ]. 22صـ - ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ: بٔنقي ِحِّل ًٚ  ؾَْ اف  وحْٔام ,أحٕٔٚ

ًَ  ػيتقؿَّ  ِّ يُ  ,ودهدُ ُح  ظْد ؾَْ اف ًَ : ادًرة اإليامن ؾُ ٌُ  أن يًتىٔع ٓ ادحدود ؾَْ ؾٚف   ,ُتٚمًٚ  بُامفف ـفدرِ ويُ  ,افالُمدود يف قصي
ِ
 رَٓ جْ ـٚد

ومع هذا ؾال افًغ قب افذي ًٕتخدمف فْرى افُٚئْٚت افًٌٔدة, وـٚفتًُِ ؿَٜٔ,افدَّ  افُٚئْٚت فسى ادحدودة افًغ تًتخدمف افذي

ِّّ تًتٌْل ظـ افتًُِقب, وٓ افتًُِقب يًتٌْل ظـ افًغ, ؾُالمهٚ يُ   [ؾ أخر.ُ

د: ◄  احلّؼ واحد ؽر ُمتًدِّ

ًَ ]. 23صـ - ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ: بٔنقي ِحِّل , واإلًٕٚن ٓ ظديدة أديٚن افًٚم ؾٍل: [19]احلََٔل يـافدِّ  إػ رصديُ  ؾَْ اف

ًٚ,يًتىٔع أن  ؿ ٕحتُؿ إفٔف يف آهتداء إػ افدِّ  دّ , وٓبُ [20]دتًدِّ احلؼ واحد ؽر مُ  ٕنَّ  يٗمـ هبٚ مجًٔ َُ ؿ يـ احلََٔل, مـ َح َُ وهذا احلَ

 ًَ  [.وافٌٚضؾ ز بغ احلّؼ ِّّٔ َٚرن ويُ ؾ افذي يُ َْ هق اف

 [21]مهِٚدر افتًَِّٔؿ وافتَّؼيع يف افًُْٜٔ إرثقذـًٜٔ

شٜ جمٓقفقن ◄ تّٚب إشٍٚر ادَُدَّ  [22]:ـُ

                                                 

د, ؾقق ُمًتقى افًَؾ, إذًا ؾِـ ُيرصدٕٚ افًَُؾ إفٔٓٚ أبدًا ! فذفؽ يَقم  19  ً ئًٜٔٔ: افثٚفقث وافتَّج إذا ـٕٚٝ افًَٚئد ادًٔحٜٔ افرَّ

 ادًٔحل بسويٟ هذه افًَٚئد ظـ ضريؼ افًٚضٍٜ ؾَط.

ٔىٚن: وهذا مٚ يَقفف اهلل ظزَّ وجّؾ يف ـتٚبف افُريؿ, ؾٚحلؼ هق اإلشالم ؾَط, وهق اف 20 يـ افرمحـ وبٚؿل إديٚن مـ افنَّ ـَ  ▬دِّ ي إِنَّ افدِّ

 اإِلْشاَلمُ 
ِ
ـَ [, ▬19]آل ظّران : ♂ ِظَْد اّلّل ي ـَ اخْلَِٚهِ ٌََؾ ِمُْْف َوُهَق يِف أِخَرِة ِم َْ َِـ ُي ًٚ َؾ َتِغ َؽْرَ اإِلْشاَلِم ِديْ ٌْ ]آل ظّران : ♂ َوَمـ َي

ْؿ [, ▬85 ُُ ُٝ َف ِْ َّ ـْ ًٚ اْفَْٔقَم َأ ُؿ اإِلْشاَلَم ِديْ ُُ ُٝ َف تِل َوَرِؤ َّ ًْ
ْؿ ِٕ ُُ ْٔ َِ ُٝ َظ ّْ َ ْؿ َوَأُْت ُُ  [3]املٚئدة : ♂ ِديَْ

ٍحٚت  21 تٚبٜٔ, إير افهَّ
ُِ  .36إػ  26افُتٚب حيتقي ظذ تًريػ بًٔط فُؾ إشٍٚر اف

شٜ, راجع َظِهر ـِت 22 ٌَٜ إشٍٚر ادَُدَّ َت ـَ س ٚب فِّزيد مـ آؿتٌٚشٚت بُخُهقص جمٓقفٜٔ  حتِٔؾ ٕشٍٚر  –مدخٌؾ إػ افُتٚب ادَُدَّ

, بٚإلوٚؾٜ إػ ُُمٚرضات bible-http://alta3b.wordpress.com/2012/10/20/madkhal-2, دار افثََّٚؾٜ افًٓديـ

س   http://alta3b.wordpress.com/2012/04/18/fekra  ؾُِرة صٚمِٜ ظـ افُتٚب ادَُدَّ

http://alta3b.wordpress.com/2012/10/20/madkhal-bible-2
http://alta3b.wordpress.com/2012/04/18/fekra
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ًٚ( 16) شٍر هيقديٝ]. 28صـ - ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ: بٔنقي ِحِّل , مـ إشٍٚر افتل حذؾٓٚ افزوتًتٕٚٝ أيوًٚ  :إصحٚح

وؽر مًروف زمـ , [24], وافًٌض يًٌْف إػ يقاـٔؿ رئٔس افُْٜٓـٚتٌف ؽر مًروف. [23]وتًرف بٕٚشٍٚر افٔقٕٕٜٚٔ فًِٓد افَديؿ

ة ادٗمْٜ افتل اشتىٚظٝ أن تَٓر ؿٚئد جٔش ٌٕقخذ ٕك. ,ٜ هيقديٝام يف ظك ادُٚبٔغ. يروي ؿّه بَّ , وفُـ رُ ـتٚبتف  [ادرأ

ًِّ  :(إصحٚحًٚ  16) أشتر شٍر]. 29 ,28صـ - ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ: بٔنقي ِحِّل  مـ هل مْف إخرة إصحٚحٚت تٜاف

أو ادجّع افًئؿ افذي  افُٚهـ, ظزرا وآخرون مردخٚي, فَّٕ إ يَقفقن ؾٚفًٌض ,مًروف ؽر ـٚتٌف. افَديؿ فًِٓد افٔقٕٕٜٚٔ إشٍٚر

 [ـٚن يرأشف ظزرا.

 اجلزء مقشك فف ووع وؿد أيقب, ـٚتٌف أنَّ  ؿٔؾ :(إصحٚحًٚ  42) أيقب شٍر]. 29صـ -ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ : بٔنقي ِحِّل

ًِّ  مـ إخر واجلزء إول ًٚ أحداث هذه افَّه أصدؿٚء أيقب.  أحد برخئٔؾ بـ ألٔٓق هق ـٚتٌف أنَّ  افًٌض ويرى ,[25]ٍراف ٜ وؿًٝ ؽٚفٌ

ٚبر يف جؾ افّه افرَّ  ,وحيُل افًٍر ؿهٜ أيقب, , وفُـ يف أرض ظقص بٌالد أدوميف وؿٝ يتزامـ مع أيٚم يًَقب رئٔس إشٌٚط

 [جٚرب.افتَّ 

ِّٓٚ مًْقبٜ ادزامر فًٔٝ ◄  :♠فداود  ـ

َّّ  :مزمقرًا( 150) ادزامر شٍر]. 29صـ -ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ : بٔنقي ِحِّل داود  َٛ تَ ـَ ـ تًٚبٔح وأنٚصٔد روحٜٔ. يتو

ـَ , مزمقرًا مْٓٚ 73ق.م(  970 -1040افٌْل ) , مزمقراً ٌل ومقشك افَّْ , مزامر 10وبْق ؿقرح , مزمقراً  12آشٚف افُٚهـ  َٛ تَ ـام 

 [.مزمقرًا بدون أشامء 50وهْٚك , وأيثٚن إزاحل مزمقراً , وهٔامن إزاحل مزمقراً , ِٔامن احلُٔؿ مزمقريـوُش 

 

 

 

 

                                                 

ًٌْٜٔٔ افٔقٕٕٜٚٔ فًِٓد افَديؿ, وآختالؾٚت بْٔٓٚ وبغ افَّْص افًزي, راجع ُُمٚرضات  23 ًَّ مجٜ اف فِّزيد مـ ادًِقمٚت ظـ افسَّ

س  )مرجع شٚبِؼ(. ؾُِرة صٚمِٜ ظـ افُتٚب ادَُدَّ

ٌ ط يف تًريػ مـ هق افُٚتٛ دفٔؾ ظذ ظدم وجقد دفٔؾ ؿٚضع ُينر إػ مـ هق افُٚتٛ احلََٔل ! 24  بنُؾ ظٚم, افتَّخ

تٚبٜٔ ظذ اإلضالق. 25 ُِ ٍر, وؿد يُقن مـ أؿدم إشٍٚر اف ًِّ تٚبٜ هذا اف
 ُهْٚك ِخالف ـٌر بغ افَّْهٚرى بُخُهقص َزَمـ ـِ
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 افقحل ادَُدَّس

 افُتٚب  ٌٜتَ ـَ  إػ بف أوحك افذي اهلل ـالم هق افقحل: افقحل تًريػ]. 36صـ - ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ: بٔنقي ِحِّل

 بٚفًربٜٔ وأوحك. [26]خىٖ أو َٕص ـّؾ  مـ خٚفٜٔ قرةبُه  وذفؽ ,فٌِؼ إهلٜٔ وحَٚئؼ وتًٚفٔؿ وصٚيٚ ظـ اإلظالن بٌرض ,سَدَّ ادُ 

َِّ  تًْل وبٚفٍرًٕٜٔ هق  ,Divine inspirationٍٞ اإلهلل ظذ ؽره, وافقحل بٚإلٕجِٔزيٜ هق افَّْ  خٍّل  ؿ بُالمٍ أصٚر أو أومٖ, أو تُ

 [.Revelationاإلظالن  

 تٖثر افقحل ضًٌٜٔ

َُ  ضًٌٜٔ ٌرِّ يُ  م افقحل]. 37صـ -ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ : بٔنقي ِحِّل ُُ  م: ٌٜتَ اف ء يف س مثؾ آٓت صاّم َدَّ ٚب ادُ افُت ٌٜتَ ـَ  ـي

َُ يد افر   َّٔ [27]سدُ وح اف ؾٚفقحل م يِِغ ٚحلٜ. ٛ منٔئٜ اهلل ومَٚصده افّه ًَ تًر بحَ  ,ةرَّ ذات إرادة ُح  ,َٜٜ ٕٚضِ , بؾ ـٕٚقا أدوات ح

ـَ صخهّٔ  ُِ تَ ٚت  ـَ  , بؾ ـّؾ تٚبٌٜ اف  ًزِّ ـٚن يُ  ـّقشك افٌْل, وافًٚمّل  , بُالم افًٚمِ ًزِّ ٛ صخهٔتف, ؾٚفًِٚم مْٓؿ ـٚن يُ ًَ بحَ  َٛ تَ مْٓؿ 

َِّ اظل, وذو افًقاضػ افرَّ ـًٚمقس افرّ  ,بُالم افًٚمّل  افًَؾ ادْىَل افذي يًتخدم ٚ ذو ـٔقحْٚ وإرمٔٚ, أمّ  ,ٜ وفغؿ برؿَّ ؿَٜٔ ـٚن يتُ

َِّ  ٜ افًَِٜٔفَّ إدِ   [شقل.مثؾ بقفس افرَّ  ,ؿ هبذا إشِقبؾُٚن يتُ

 .37صـ -ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ : بٔنقي ِحِّل

َُ  وحافر   دور  :[28]س يف افقحلدُ اف

ـَ َِ أظْ . 1  ؿ هبٚ.ِْ س بٕٚمقر افتل فٔس هلؿ ظِ َدَّ ٌٜ افُتٚب ادُ تَ ؿ افقحل 

ً مٚ, ويسـقا آخر ,قهلؿَُ وأنٚر ظُ  ,ـٓؿحرَّ . 2  .ًغَّ ث مُ دَ فٔس فف أمهٜٔ يف َح  فٔختٚروا أمرا

                                                 

ْٚك مـ يٗمـ بقحل فٍيل إمالئل, وُهْٚك مـ يٗمـ بٖنَّ اهلل ظزَّ وجّؾ افَّْهٚرى خيتٍِقن ؾ 26 ُٓ ٔام بْٔٓؿ يف تًريػ افقحل وـٍٔٔتف, ؾ

ٍِؼ ظ ِٔف ؿد أوحك بٚدًٚين وادَٚصد ؾَط, وَتَرَك فُِٚتٛ ُحرّيٜ اختٔٚر إفٍٚظ افتل ُيًزِّ هبٚ, وهذا افتًَّريػ إخر هق افذي يتَّ

س. فِّزيد مـ ادًِقمٚت حقل  ؽٚفٌٜٔ افَّْهٚرى, مع ووع ًِهّٜ فُتٚبف ادَُدَّ ًّٔٚ" ٕقع مـ أنقاع اف ُٔقد حتك يوّـ "إيامٕ َُ بًض اف

س, راجع ُُمٚرضات  ُِتٚب ادَُدَّ سمقوقع وحل اف  )مرجع شٚبؼ(. ؾُِرة صٚمِٜ ظـ افُتٚب ادَُدَّ

رًا افٌَّْل ُمّد  27 رآن افُريؿ, ُمَهقِّ َُ ٍَِّيل فِ ـآلٜ صاّمء, وفَُّْف ٓ يٍٓؿ أنَّ افَرآن افُريؿ ☺ حُيٚول ادٗفِّػ أن ُئًٛ يف افقحّل اف

ل ُمّد  ٜ افٌَّْ َّّ قحل, افذي هق تٌِٔغ ـالم اهلل ظزَّ وجّؾ فٌِؼيٜ مجًٚء, وأنَّ ُهْٚك ٕقع آخر مـ اف☺ هق ـالم اهلل ظزَّ وجّؾ, وأنَّ ُمٓ

يٍٜ.☺, ٓ يٌِل صخهٜٔ افٌَّْل ُمّد  قيٜ افؼَّ َّْٜ افٌَّْ  ً  وافذي ييٓر يف اف

س, ؾَط أدوار يوًٓٚ ادًٔحل حتك يًتىٔع أن يٗمـ أنَّ ُهْٚك ٕقع مـ أنقاع  28 ـّؾ هذا فٔس ظِٔف أي دفٔؾ مـ افُتٚب ادَُدَّ

ًِهّٜ فُِتٚب.  اف
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3 . ًِ  ٌٚرات.أرصدهؿ إػ ترتٔٛ افُالم واف

َُ َّ َه ظَ . 4  ٚ ـتٌقه.بحٔٞ م خيىئقا يف رء ِمّ  ,تفقَّ ٓؿ ب

ُُ ًزِّ شٚظدهؿ يف اختٔٚر إفٍٚظ ادُ . 5  ٜ.ؿَّ ؾ دِ ة ب

 ٌٚذٍ مُ  بنُؾٍ  ُينران ٚنّٕه  اجلديد افًٓد يف دَ رَ وَ : وافقحل سَدَّ ادُ  افُتٚب]. 38صـ -ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ : بٔنقي ِحِّل

َٛ  سَدَّ ادُ  افُتٚب أنَّ  إػ
تِ ُِ  ـّؾ »: ٚمُه  ٚنّه افَّْ  وهذان ,[29]اهلل مـ بقحٍل  ـُ  شَقيؿقبٔخ وافتَّ ًِٔؿ وافتَّ ك بف وٕٚؾع فِتَّ مقح هق تٚباف

ُِ قَّ ٌُ ُٕ  أنَّ ـّؾ  ,ًٓ ظٚدغ هذا أوَّ »(. 16/  3تّٔقثٚوس افثٕٜٚٔ ) بؾ  ,بّنٔئٜ إًٕٚن ة ؿطّ قَّ ٌُ  تِٖت ُٕ ف مَ ٕنَّ , خّٚص  تٚب فًٔٝ مـ تًٍرٍ ة اف

 َِّ  ؿ أُ تُ
ِ
َُ مًقؿغ مـ افر   ,يًقنافَدِّ  نٚس اهلل  [(.21-20/  1بىرس افثٕٜٚٔ ) شسدُ وح اف

 [30]أمّهٜٔ افًٓد افَديؿ

 .42إػ  40صـ -ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ : بٔنقي ِحِّلراِجع: 

ِّف هق مقحك بف مـ اهلل. .1 س ـ  افُتٚب ادَُدَّ

 افًٔد ادًٔح اشتخدم افًٓد افَديؿ يف ـثر مـ ادقاؿػ. .2

حٜ أنَّف ّم يِٖت فَْٔض افْٚمقس. .3  افًٔد ادًٔح أظِـ سا

 ـتٌٜ افًٓد اجلديد اشتنٓدوا بام جٚء بٚفًٓد افَديؿ. .4

ً فًِٓد اجلديد. .5 ا تف وُرُمقزه ُيًتز ُمٍنِّ ٌُّقا  افًٓد افَديؿ بُْ

 افَديؿ فًِٓد افٔقٕٕٜٚٔ إشٍٚر

َّّ : افَديؿ فًِٓد افٔقٕٕٜٚٔ إشٍٚر]. 43 ,42صـ -ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ : بٔنقي ِحِّل  يف تدَ ُوجِ  ٕٚهنَّ  آشؿ هبذا كُتً

ًَّ  مجٜافسَّ   ؽر إخرة ًّٜٔافتَّ  هذه وفُـ ,افثٕٜٚٔ افَٕٚقٕٜٔ بٕٚشٍٚر افًٌض ظْد ُتًرف وهل. افَديؿ افًٓد ٕشٍٚر افٔقٕٕٜٚٔ ًٌْٜٔٔاف

قحل بٖنَّ هلٚ ادُٕٜٚ افثٕٜٚٔ بًد إشٍٚر افَٕٚقٕٜٔ ٚ تُ وذفؽ ٕهنَّ , [31]س احلٚيلَدَّ قي شُرتر ادجّع ادُ بٔن إنٌٚ ٕٔٚؾٜ يَقل ـام, دؿَٜٔ

                                                 

د ظذ هذيـ افَّْهغ يف ُُمٚرض 29 ات ظديدة, وفَُّْْٚ ٕوع هذا آؿتٌٚس مـ أجؾ اإلصٚرة إػ أنَّ هذيـ افَّْهغ مُهٚ أؿقى أدفَّٜ تّؿ افرَّ

دود افًِّٜٔ ظذ هذه افْ ُهقص, أرجقا ُمراجًٜ ُُمٚرضات  ؾُِرة صٚمِٜ ظـ افُتٚب ادًٔحل يف إثٌٚت وحل افُتٚب, ودًرؾٜ افر 

س  )مرجع شٚبؼ(. ادَُدَّ

ر مـ َيٛ أن ٍٕٓؿ أنَّ ادًٔ 30 َُّ حل ٓ يًتىٔع أن يرؾض افًٓد افَديؿ هلذه إشٌٚب اخلًّٜ, وفُـ ادًٔحل حُيٚول دائامً أن يتْ

ٚط. ة افتل ٕجدهٚ يف افًٓد افَديؿ, ؾٔجٛ تذـره هبذه افَِّْ  افًٓد افَديؿ ٕجؾ افًجٚئٛ وافٌرائٛ, وإصٔٚء ادُحرِّ

د يف هذا ادْهٛ بًد تقيلِّ افٌٚبٚ تقارضوس 31 ًُ  افثٚين دْهٛ بٚبٚ اإلشُْدريٜ وبىريرك افُرازة ادرؿًٜٔ. م ي
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ٜ ٚ إرثقذـس وافُٚثقفٔؽ يف ـٚؾَّ أمّ . [32]ؿ فُِتٚب ادَدسٜ هِبِ ًٌٜ اخلٚصَّ ٓٚ افزوتًتٕٚٝ يف افىَّ ؾَ ذَ إشٍٚر ؿد َح . وهذه ادًروؾٜ

ََّ , [33]أنحٚء افًٚم ؾٔٗمْقن بَٕٚقٕٔتٓٚ ًّٜٔ ٓ أي)ادخٍٜٔ أو اددشقشٜ(, وهذه افتَّ  [34]ٌٓٚ افزوتًتٕٚٝ بٖشٍٚر إبقـريٍٚوفَد ف

 [أو افقاؿع. ك مع احلََٜٔتتّنَّ 

 إشٍٚر ؟ هذه افزوتًتٕٚٝ َحَذَف  ملٚذا

 إشٍٚر هذه افزوتًتٕٚٝ َف ذَ َح  ؟ إشٍٚر هذه افزوتًتٕٚٝ َف ذَ َح  ملٚذا]. 43صـ -ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ : بٔنقي ِحِّل

تٓؿ يف هذا مٌْٜٔ ظذ أنَّ افٔٓقد م جَّ وـٕٚٝ ُح , [35](وشًٔٓؿ إػ ـؾ مٚ هق جديد, وّـ ثقرهتؿ ظذ ـؾ مٚ هق ؿديؿ) م16 افــ افَرن يف

بًض هذه إشٍٚر  د ظذ هذا هق أنَّ . وافرَّ [36]ق.م 457قا هذه إشٍٚر يف ؿٚئّٜ إشٍٚر افَٕٚقٕٜٔ افتل مجًٓٚ ظزرا افُٚهـ يف ّ  يُو 

تٛ بًد زمـ ظزرا افُٚهـ ًُ مثؾ شٍري ادُٚبٔغ إول وافثٚين, وشٍر ينقع بـ شراخ. وبًوٓٚ أخر تًذَّ  ,ـُ أيٚم  ٚقر ظِٔٓثُ ر اف

ًَّ بًٌٛ تنت   ,ظزرا افُٚهـ  [.[37]ٌلٝ افٔٓقد بغ ادامفؽ بًٌٛ اف

 

                                                 

يّك يرؾوقن ؽرهٚ, وهل ادًروؾٜ يف ادُتٌٚت ادًٔحٜٔ بٚشؿ  32 ًُ افَّْهٚرى يف مك يَقمقن بٚشتخدام هذه افىًٌَّٜ, وافٌٚفٌٜٔ اف

 ش.افًٌتٚين»أو ش افٌروتٜٔ»أو ش افٍٕٚدايؽ»ترمجٜ 

يّك مـ افَّْهٚرى  33 ًُ ًٚ ظـ هذه إشٍٚر أصاًل ! وؿد ؿٚمٝ افٌٚفٌٜٔ اف س»يف مك ٓ يرؾقن صٔئ ُِتٚب ادَُدَّ ؾ ش دار اف َّ ًَ يف مك ب

مجٜ افًربٜٔ ادُنسـٜ»إصداريـ فـ  مجٜ ش, افسَّ ٌُّْل حيتقي ظذ إشٍٚر افٔقٕٕٜٚٔ املٖخقذة مـ افسَّ ِّقن اف ل افٌُر بٚف اإلصدار إوَّ

 بٚفِقن إزرق افٌٚمؼ ٓ حيتقي ظذ هذه إشٍٚر. افًًٌْٜٔٔ, واإلصدار افثٚين افهٌر

شٜ مقحك هبٚ مـ اهلل.ش أبقـريٍٚ»ـِّٜ  34 رة ؽر ادٌَقفٜ ـٖشٍٚر ُمَدَّ ًٚ أن فإلصٚرة إػ إشٍٚر ادُزوَّ  يتّؿ اشتخدامٓٚ اصىالح

ًٚ, ؿٚم افزوتًتٕٚٝ بحذف هذه إشٍٚر ٕنَّ افُٚثقفٔؽ ؿٚمقا بٚشتخدام بًض افْ   35 ُهقص ادقجقدة يف هذه إشٍٚر إلثٌٚت تٚرخئ

قس افًُْٜٔ وّـ أشٌٚب شٔىرة افًُْٜٔ  َُ ٍران, وـٕٚٝ هذه افى  ٌُ قك اف ُُ يًغ وُص َّْٜٔ مثؾ: ادىٓر وزوائد ؾوٚئؾ افَدِّ قس ُمً َُ ُض

ٌٚد. راجع ُُمٚرضات  ًِ سظذ افٌالد واف  )مرجع شٚبؼ(. ؾُرة صٚمِٜ ظـ افُتٚب ادَُدَّ

َٟ ا 36 فزوتًتٕٚٝ ادًُٚسيـ, ويَقمقن ب٘وٚؾٜ أشٌٚب أخرى مْٓٚ أنَّ هذه إشٍٚر حتتقي ظذ ُخراؾٚت وأشٚضر هذه هل ُحَج

س. راجع ُُمٚرضات  ِِّؿ ظَٚئد ُُمٚفٍٜ فُِتٚب ادَُدَّ سوأخىٚء, وُتً ُِتٚب ادَُدَّ  )مرجع شٚبؼ(. ؾُِرة صٚمِٜ ظـ اف

ٚمٚت ادُختٍِٜ بُخُهقص هذه إشٍٚر,  يَقم إرثقذـس وافُٚثقفٔؽ مـ ٕٚحٜٔ, وافزوتًتٕٚٝ 37 مـ ٕٚحٜٔ أخرى, بساصؼ آهتِّ

شٜ مقحك هبٚ مـ اهلل, وافىَّرف افثٚين يَق ؿ ؿٚمقا بحذف أشٍٚر ؿٕٚقٕٜٔ ُمَدَّ ٚم افىَّرف افثٚين بٖهنَّ ل بٚهتِّ ل إنَّ افىَّرف ؾَٔقم افىَّرف إوَّ

شٜ ادقحك هبٚ مـ اهلل.إول أوٚف إػ ـتٚب اهلل أشٍٚرًا ٓ ترتَل إػ ُمًت ُتٛ ادَُدَّ ـُ  قى 
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ِٔؿ ادَُدَّس ِٔد وافتًَّ  افتََّ

  شادوشٔسبٚر» هل افٔقٕٕٜٚٔ يف تَِٔد ـِّٜ: سَدَّ ادُ  َِٔدافتَّ  مًْك]. 53صـ -ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ : بٔنقي ِحِّل

Paradosis , ٔخرَ  بًّْك يًٓد صخٌص  
ٍ
ِِّ أو يُ  ,بقء ًٚ يدًا بٔدً , Imitation ْٚ فًٔٝ هل. وـِّٜ تَِٔد افتل َٕهدهٚ هُ ّف صٔئ

تَِٔد يف افٌِٜ افًربٜٔ مـ )افَالدة( افتل وتِٖت ـِّٜ  .[38]فٔد خيص مـ يدٍ ًِٔؿ افنَّ بًّْك افتَّ , Tradition حٚـٚة, بؾ هلبًّْك ادُ 

 ًُ َِّ ُْ تقوع يف اف َِّ ؼ ظْدمٚ يتً ً  ُْ أي ووًقا يف ظُ  ,الن افقطٍٜٔد ؾُ ؿ أحد افقطٍٜٔ, ومًْك تَ ِىٜ افتل يّْحٓٚ َف ؿالدة, وهل رمز اف

ئْٜ افتل وصِٝ إفْٔٚ ظـ ؿ افدِّ يُ ًٚفٔؿ وافْ  َِٔد يف آصىالح افُْز هق افتَّ ومًْك افتَّ ٓؿ افقطٍٜٔٔ. افرئٔس درؤوشٔف دٌٚذة مٓٚمِّ 

هق »َِٔد ـام يَقل ؿداشٜ افٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ: . وافتَّ [39]ٓٚ ٓ تتًٚرض مًفوفَُّْ , وفٔس ظـ ضريؼ افُتٚب ادَدس ,ًِٔؿضريؼ افتَّ 

 [أودظقهٚ يف افًُْٜٔ.ؾ افذيـ ُش وهذه احلٔٚة أودظٓٚ افًٔد ادًٔح يف افر  , شأو هق افًُْٜٔ احلٜٔ ,حٔٚة افًُْٜٔ

 َِٔد.ؾ ظـ ضريؼ افتَّ َص ب ًٍٕف افذي وَ ٔؿ افرَّ ِِ ًْ تَ  (1) :[40]اع افتَِٔدأنق] .56صـ - ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ: بٔنقي ِحِّل

ْٕٔٓٚ, أو مٚ ووًف َدَّ رتف جمٚمع افًُْٜٔ ادُ َِٔد افُْز افذي ؿرَّ افتَّ  (3) ؾ.ُش قيل افذي هق تًِٔؿ أبٚء افر  ُش َِٔد افرَّ افتَّ  (2) شٜ يف ؿقا

 ُِ  [أو أبىٚل اإليامن. ,[41]ٌٚر مًِّق افًٌٜٔأبٚء اف

                                                 

َْد»هذا افتًَّريػ إيامين بحٝ, حُيٚول ؾٔف ادًٔحل أن ُيًزِّ ظـ ٕقع مـ أنقاع  38 ًَّ بغ آبٚء افًُْٜٔ ُوُصقًٓ إػ ادًٔح ش اتِّهٚل اف

ِِّؿ هبٚ افًُْٜٔ مٖخقذة أصاًل مـ ♠,  َـّ احلََٜٔ ♠ ادًٔح يف ُُمٚوفٜ فإلهيٚم بٖنَّ افًَٚئد ادًٔحٜٔ افتل ُتً وتالمٔذه, وفُ

وتالمٔذه وآبٚء افًُْٜٔ, ؾواًل ظـ احلَٚئؼ افتل ُتٌغِّ أنَّف ٓ يقجد تَِٔد ♠ خالف ذفؽ, ؾال يقجد َشَْد ُمتَِّهؾ بغ ادًٔح 

َِّؿ بغ أبٚء, وهذا يتَِّوح مـ خالل ُمَٚرٕٜ ظَٚئد أبٚء جٔاًل بجٔؾ. دزيد مـ إمثِٜ: راجع ُُمٚ ؾُرة صٚمِٜ ظـ افُتٚب رضات ُمً

س  )مرجع شٚبؼ(. ادَُدَّ

ظقن أنَّ  39 س, ويدَّ هلؿ افُتٚب ادَُدَّ ـؾ افُْٚئس افتََِّٔديٜ )إرثقذـًٜٔ وافُٚثقفُٜٔٔ( تَقل إنَّ ُهْٚك مخًٜ مهٚدر فِتََِّٔد, أوَّ

ظقن أ♠ ادًِقمٚت ادذـقرة يف مهٚدر افتََِّٔد مٖخقذة مـ ادًٔح  ًٚ أنَّ هذه افتََّٚفٔد ٓ ُُتٚفػ افُتٚب وتالمٔذه, ويدَّ يو

َـّ افزوتًتٕٚٝ ؿٚفقا ؽر ذفؽ, وهذه مـ أشٌٚب رؾض افزوتًتٕٚٝ فِتََِّٔد. س, وفُ  ادَُدَّ

س, وافِٔتقرجٔٚ, وادجٚمع ش, أؿًٚم افتََِّٔد»و ش أنقاع افتََِّٔد»أرجقا افتٍَّريؼ بغ  40 افًُْٜٔ, وأؿًٚم افتََِّٔد هل: افُتٚب ادَُدَّ

ـّ افُْز. يًغ, وافٍ  وأبٚء افَدِّ

زى: ش افًٌٜٔ» ُمهىِح 41 ُُ ٌَؾ آبٚء افًُْٜٔ يف ادجٚمع ادًُقٕٜٔ افثالثٜ اف يتّؿ اشتخدامف فِتًٌَّر ظـ اإليامن ادًٔحل ادٌَقل مـ ِؿ

ًىْىْٜٔٔ 325َٕٜٔ  َُ حٔح دـ »ٜ يف ـتٚبف م, وهذا ادُهىِح اشتخدمف صٔخ اإلشالم ابـ ت431ّٔٔم وأؾًس 381م واف اجلقاب افهَّ

ل ديـ ادًٔح  وـٚن دائامً مٚ ُينر هبذه افُِّٜ إػ ؿٕٚقن اإليامن ادًٔحل.ش, بدَّ
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 َِٝ َص وَ  ًِٔؿؾٌٚفتَّ  ,[42]سَدَّ ادُ  افُتٚب ظرؾْٚ َِٔدبٚفتَّ  (1) :افتَِٔد ؾقائد] .57صـ - ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ: بٔنقي ِحِّل

ِّٔ وٌٕ  ًٕرؾٓٚ ّْٚ ـُ  ومٚ ,[43]حٔحٜافهَّ  افُتٚب أشٍٚر إفْٔٚ ًَّ  حافؼَّ  أيوًٚ  ظرؾْٚ وبٚفتَِٔد( 2) .َِٔدافتَّ  بدون ؽرهٚ ظـ زهّٚ  ِٔؿاف

َُٕؾ  (3). [45]ـؾ اهلرضَٚت ؿٚمٝ ظذ تًٍر خٚضئ فًٌض مـ آيٚت افُتٚب ٕنَّ  ,[44]سَدَّ ادُ  فُِتٚب حٔحافهَّ  ًٍروافتَّ  وبٚفتَِٔد 

 ًَّ مثؾ تَديس  ,[46]َِٔد بًض افًَٚئد ؽر ادُتقبٜؾَد حٍظ فْٚ افتَّ ِٔؿ مـ جٔؾ إػ جٔؾ ـٚماًل وشِٔامً. إفْٔٚ اإليامن إرثقذـز اف

َِٔد وبٚفتَّ ( 4). [48]ٛ افُْٓقت وأظامهلؿتَ , ورُ [47]الة ظذ افراؿديـِٔٛ, وذيًٜ افزوجٜ افقاحدة, وافهَّ ؿ ظالمٜ افهَّ ْص إحد, ورَ 

 [قشٓٚ.َُ ّٓٚ وضُ يُ افًُْٜٔ وُٕ  راثتُ  إفْٔٚ ـّؾ  َؾ َص س وَ َدَّ ادُ 

 

 

                                                 

شٜ  42 راشٜ ؿٚمقا بٚختٔٚر إشٍٚر ادَُدَّ يًتَد افًٌض أنَّ أبٚء ؿٚمقا بدراشٜ ـؾ ـتٚبٚت إدب ادًٔحل, ومـ خالل هذه افدِّ

ٌٛ احلََٔل يف اختٔٚر أبٚء هلذه إشٍٚ ًَّ دة ودؿَٜٔ, وفُـ هذا ؽر صحٔح, اف حٔحٜ, أي أنَّ آختٔٚر ؿٚئٌؿ ظذ مًٚير ُُمدَّ ر افهَّ

ٓٚ إػ ّّ َتٌٜ هذه إشٍٚر إّمٚ مـ أنٌٔٚء افًٓد افَديؿ أو مـ ُرُشؾ ادًٔح  وو ـَ شٜ هق إيامهنؿ ؾَط بٖنَّ  ♠, ؿٚئّٜ إشٍٚر ادَُدَّ

وهٚ إؿرارًا. شقيل أؿر  شٜ ٕنَّ أبٚء أمثٚل أثْٚشٔقس افرَّ  وادًٔحٔقن يف افًٚم يٌَِقن هذه إشٍٚر ـ٘هلٜٔ وُمَدَّ

ظٚء بٚضؾ, ؾ٘نَّ آ 43 شٜ هذا ادِّ ر, وإػ افٔقم.ش افَٕٚقن»بٚء افًُْٜٔ اختٍِقا حقل ؿٚئّٜ إشٍٚر ادَُدَّ ُِّ  ضقال افّتٚريخ ادًٔحل ادٌُ

ظقن  44 ٍِٜٔ»ادًٔحٔقن أعٌٚع افُْٚئس افتََِّٔديٜ يدَّ ًَّ ل شٍِٓؿ هق ادًٔح ش, اف ظقن أن أوَّ أي اتٌِّٚع أشالؾٓؿ يف ؾٓؿ ـّؾ إمقر, ويدَّ

بع وتالمٔذه, وفُـ يف ا♠  ًٚ فتًٍر آبٚء افًُْٜٔ يف افَرن افرا حلََٜٔ, ٕجد أنَّ ادًٔحل يَقم بتًٍر إشٍٚر افُتٚبٜٔ وؾَ

 وتالمٔذه.♠ واخلٚمس وافًٚدس ادٔالدي, وٓ يًتىٔع أن يِٖت بتٍٚشر ترجع إػ ظٓد ادًٔح 

ٚت صّحٜ ظَٚئده, وافٍٔهؾ يف افقصقل إػ افٍٓؿ هذا دفٌٔؾ واوٌح ظذ أنَّ ـّؾ إًٕٚن يًتىٔع أن يًتخدم إشٍٚر افُتٚبٜٔ إلثٌ 45

حٔح هق  ٍِل»افهَّ ًَّ اث افٌُر وإشٕٚٔد افتل تقصِْٚ فٌِْل ُمّد ش. ادْٟٓ اف م وافذيـ ☺ ادًِّقن ظْدهؿ افس  ُِرا وصحٚبتف اف

َـّ ادًٔحل ٓ يًتىٔع أن يِٖت هبذا, فذفؽ ٓ يقجد ؾٔهؾ بغ افىَّقائػ فٌٔٚ ًٌقه ب٘حًٚن, وفُ ؿ ظذ احلؼ, وافقاؿع أنَّ اتَّ ن أهي 

اث وإشٕٚٔد دًرؾٜ مـ ظذ احلؼ ومـ ظذ افٌٚضؾ.  مجًٔٓؿ ظذ افٌٚضؾ, وفُـ ظْدمٚ خيتِػ ادًِّقن, ِٕٖت بٚفس 

ظل أنَّ ب 46 َـّ ادًٔحل يدَّ د(, وفُ  ً س )افثٚفقث وافتَّج ًض يف احلََٜٔ, أهّؿ افًَٚئد ادًٔحٜٔ ؽر مقجقدة يف افُتٚب ادَُدَّ

 افْ ُهقص افُتٚبٜٔ ُيًتْتٟ مْٓٚ هذه افًَٚئد.

 هذا هق ادَُٚبؾ ظْدٕٚ فهالة اجلْٚزة. 47

س. 48 ٚ ؽر مذـقرة يف افُتٚب ادَُدَّ  هذا اظساف سيح بٖنَّ ـؾ هذه افًَٚئد ؽر ـتٚبٜٔ, أي أهنَّ
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فغ  أؿقال أبٚء إوَّ

ًَّ  إرثقذـز اإليامن قلُص أُ  افًُْٜٔ آبٚء فْٚ ذح فَد]. 64صـ - ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ: بٔنقي ِحِّل  وـذفؽ ِٔؿ,اف

ًٚ يف جُم وأؿقال ـثرة, وترـقهٚ فْٚ تُ  يٚتظِ  يف وحٜٔافر   احلٔٚة ًٚ حٔ ث ًَّ ( 1) :[50]أمهٜٔ أؿقال أبٚء .[49]دات وخَِّّٜ را ٌٔؾ احلََٔل اف

 ٍَ ٍَ افىَّ  (2)ُر افًُْٜٔ إوػ وحٔٚهتٚ. ؿ ؾِ ْٓ ف هلٚ دور  (3)فقن. , ـام ؾّٓف وظٚصف إوَّ [51]ؿ افالهقت ادًٔحل ؾٓامً صحٔحًٚ ْٓ ريؼ ف

ـُ ( 4)س فِّٗمْغ ظز إجٔٚل. َدَّ َِٔد ادُ أشٚد وأـٔد يف َٕؾ افتَّ  ًٚ. َدَّ يف تًٍر افُتٚب ادُ زى هلٚ أمهٜٔ  هل  (5)س تًٍراً صحٔح

ًُ أحد ادهٚدر افتل تٖخذ مْف افًُْٜٔ مُ  َُ ُه قر إوػ ُٕ ُه ْذ اف ُٕ [52] هبٚهعِّ ِقات افتل تُ اشٚت وافهَّ دّ قص اف قص ُه , وـذفؽ 

نَّ أوحٜٔ فِّٗمْغ, حٔٞ ع فِحٔٚة افر  ٌَ هل مهدر ِص  (6)امجٔد وإحلٚن افتل تًتًِّٓٚ افًُْٜٔ يف ظٌٚدهتٚ اجلامظٜٔ. ًٚبٔح وافتَّ افتَّ 

 [ًُٜٔ.وحٜٔ وافْ  ؿ إٕتٚج وؾر يف احلٔٚة افر  افُثر مـ أبٚء هلُ 

 

                                                 

مجٜ يف م, تّؿ تر325هذا ـذٌب سيح, ؾُتٚبٚت آبٚء افًُْٜٔ افذيـ ظٚصقا ؿٌؾ جمّع َٕٜٔ  49 مجتٓٚ إػ افٌِٜ اإلٕجِٔزيٜ, وتَع هذه افسَّ

َِّدات ؾَط ! أي أنَّ ـتٚبٚت آبٚء افًُْٜٔ يف افَرون افثالثٜ إوػ تّؿ مجًٓٚ يف  10 َِّدات. إذا ُؿّْٚ بجّع ُتراث اإلمٚم  10جُم جُم

ٜ افَرن افثٚين ا 10افنٚؾًل وحده, شٔزيد ظـ  َّّ َِّدات ! وملٚذا ٕرجع إػ أحد أئ َّْٜ, مثؾ صحٔح جُم  ً ُتٛ اف ـُ هلجري ! ؿؿ بجّع 

مذي, وُشْـ افًّْٚئل, وُشْـ ابـ مٚجف, وُمقضَّٖ مٚفؽ ... إفخ, وهذا ُتراث  ٌُخٚري, وصحٔح ُمًِؿ, وُشْـ أيب داود, وُشْـ افسِّ اف

ِػ, افٌْل ُمّد  ًَّ ل اهلجري, بؾ إػ إمٚم اف ا ☺, يرجع إػ افَرن إوَّ حٚبٜ ؾ٘ذا أوٍْٚ إػ هذا افس  خؿ, ـتٚبٚت افهَّ ث افوَّ

َِّدات !  وافّتٚبًغ إػ افَرن افثٚفٞ اهلجري شُٔقن ادجّقع مئٚت ادُج

َّٓ أنَّ افقاؿع ُيثٌٝ أنَّ ـّؾ  50 د مهدر واحد مـ مهٚدر افتََِّٔد افُْز, إ ًٚ جُمرَّ يًغ ُيًتز ٕيري أؿًٚم  رؽؿ أنَّ ـتٚبٚت أبٚء افَدِّ

الة يف افِٔتقرجٔٚ, افتََِّٔد افُْز مهدرهٚ آب شٜ, وُهؿ افذيـ ووًقا ـٍٜٔٔ افهَّ ؿ افذيـ ؿٚمقا بٚختٔٚر إشٍٚر ادَُدَّ ُٓ ٚء افًُْٜٔ, ؾ

وُهؿ افذيـ اجتًّقا يف ادجٚمع فقوع افًَٚئد وافَقإغ افًُْٜٔ, وُهؿ افذيـ بْقا افُْٚئس ورشّقا إيَقٕٚت واخسظقا أنقاع 

ـّ افُْز ادُختٍِٜ. إذن, ادًٔ ًٚ ظذ أبٚء ومٚ ـتٌقه يف ـتٚبٚهتؿ, ؾًِٔٓؿ يَقم ـّؾ رء. افٍ  حٜٔ ُمًتّدة أشٚش

روة يف افَرٕغ  51 رت حتك وصِٝ إػ افذَّ ل تىقَّ مـ ِخالل دراشٜ تٚريخ افًَٔدة ادًٔحٜٔ, ًٕرف أنَّ افًَٚئد ادًٔحٜٔ يف افَرن إوَّ

بع واخلٚمس ادٔالدي, وهذه افًَٚئد افتل تّؿ ترشٔخٓٚ  زى هل افتل َتديـ هبٚ افًُْٜٔ إرثقذـًٜٔ افرا ُُ يف ادجٚمع ادًُقٕٜٔ اف

ُِتٚب  ءة اف ءة ـتٚبٚت أبٚء افذيـ ووًقا هذه افًَٚئد, وفٔس بَرا َّٓ مـ ِخالل ؿرا أن. وبٚفًٍؾ, ٓ شٌٔؾ فٍٓؿ هذه افًَٚئد إ

س أصاًل, وإ س, ٕنَّ هذه افًَٚئد ؽر مقجقدة يف افُتٚب ادَُدَّ ظك ادًٔحٔقن ؽر ذفؽ. وُٓبّد مـ إخذ يف آظتٌٚر أنَّ ادَُدَّ ن ادَّ

رت إػ ظَٚئد ادجٚمع ادًُقٕٜٔ.325آبٚء مٚ ؿٌؾ جمّع َٕٜٔ  ؿ ووًقا إُُصقل افتل تىقَّ  م م يًرؾقا هذه افًَٚئد, وفَُّْٓ

ًٚ, ُيًْٛ إػ افتََِّٔد ـؾ مٚ هق ؽر ـتٚيب. 52  بنُؾ ظٚم, وـام ذـرٕٚ شٚبَ
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ِْؿ اهلل )افثٔئقفقجل(  افٍهؾ افثٚين: ِظ

ٜ بقجقد اهلل ٍريٜ اخلٚصَّ ُُ  أصٓر أراء اف

 فَد. [53]اهلل وحدإٜٔ ُْرونويُ  ,أهلٜ دبتًد   يًتَدون هٗٓء :ؼـقنادُ ]. 78صـ - ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ: بٔنقي ِحِّل

قد أـثر مـ إهل, مثؾ اإلؽريؼ افذيـ ـٕٚقا يٗمْقن بقجقد إهل فِجامل, وإهل فِخر, وإهل فِحٛ, ُج افَديّٜ بقُ  افًٍٍِٚت بًض ٕٚدت

وح وواهٛ اخلرات, وأخر ذير وهق خٚفؼ افر   ,أحدمهٚ صٚفح ,ٌتدع مرؿٔقن بقجقد إهلغواظتَد ادُ . [54]... إفخ وإهل فِزواج

ٕنَّ اهلل ٓ هنٚئل وؽر ُمدود, ؾُٔػ يُقن هْٚك , إنَّ افًَؾ يرؾض وجقد أـثر مـ إهل :د ظذ هٗٓء َٕقلفِرَّ  .[55]وهق خٚفؼ املٚدة

                                                 

يًٜ هذا ا 53 ٛ افؼَّ ًَ ر. ؾٚدُؼك َح ٍْ ُُ ك واف ؿ اإلشالمل ظِٔف بٚفؼِّ ُْ فتًَّريػ مًٔحل بحٝ, فًٔتىٔع ادًٔحل أن هيرب مـ احلُ

َّٓ اهلل, وافتَّقحٔد هق وّد افؼِّ  َّٓ هلل وحده, وهذا مٍٚد افَقل بٖن ٓ إهل إ َّٓ يُقن إ ك, اإلشالمٜٔ هق مـ أظىك فٌر اهلل مٚ َيٛ أ

َّْٜ, وإؿًٚم افثالثٜ وؿٚم ُظِامء   ً ظٜٔ مـ افَرآن واف ء افْ ُهقص افؼَّ ادًُِّغ بتًَٔؿ افتَّقحٔد إػ ثالثٜ أؿًٚم بًْٚء ظذ اشتَرا

ٍٚت, وافَّْهٚرى ؿد خٚفٍقا افتَّقحٔد يف أؿًٚمف افثالثٜ ! بقبٜٔ, وتقحٔد إفقهٜٔ, وتقحٔد إشامء وافهِّ أّمٚ  فِتَّقحٔد هل: تقحٔد افر 

ًٚ يف افافُٚؾِ  ٍر. ر ؾٓق مـ اظتَد يف اهلل مٚ خُيٚفػ احلََٜٔ, أي أنَّ اظتَٚده يف اهلل ُُمٚفػ حلََٜٔ اهلل ظزَّ وجّؾ, وؿد وؿع افَّْهٚرى أيو ُُ

ك فٔس ؾَط ظٌٚدة أـثر مـ إهل, وفُـ افِجقء فٌر اهلل ظزَّ وجّؾ يف ادهٚئٛ, مثؾ  ؾٚفتَّقحٔد فٔس ؾَط اإليامن ب٘هل واحد, وافؼِّ

ر.دُ  ٍْ ـُ د وافثٚفقث هق أبنع   ً ك, وآظتَٚد بٚفتَّج الم, هق ظغ افؼِّ ًَّ يًغ ومريؿ ظِٔٓٚ اف  ظٚء افَدِّ

ٜ فًٌِٚدة. افثٚفقث ادًٔحل ُيًتز مرتٌٜ  54 ََّ ُخالصٜ افثٚفقث هق افَقل بٖنَّ اهلل ثالثٜ, أي أنَّ ُهْٚك ثالث أصخٚص إهلٜٔ ُمًتح

ىٜ بغ افتَّقحٔد وافقثْٜٔ.  ُمتقشِّ

ل مـ ٕٚدى بٚفث ْٚئٜٔ, أي وجقد إهلغ أو مهدريـ, ؾّـ ادًروف أنَّ ادجقس شٌَقا افَّْهٚرى يف هذا  55 مٚرـٔقن ٓ ُيًتز أوَّ

ٌَّٜ, وأنَّ ا ؾ يف افًٓد اجلديد, ؾقجد أنَّ اهلل ُم ًٚ أن مٚرـٔقن م خيسع هذه افث ْٚئٜٔ مـ ؾراغ, ؾَد تٖمَّ حلُُهقل ظذ ادجٚل. وادًروف أيو

ؾ مٚرـٔقن يف افًٓد افَديؿ, َوَجَد أنَّ  هٚ مـ رشٚئؾ بقفس, وظْدمٚ تٖمَّ ِّٓٚ اشتّدَّ ّٜ, وهذه إؾُٚر ـ  إهل افِزّ يُقن بٚإليامن وافًِّْ

ًٔحٜٔ تَقل افًٓد افَديؿ إهل ِدمٚء, وٕٚر آـِٜ ... إفخ, ؾٚشتْتٟ أنَّ إهل افًٓد افَديؿ ؽر إهل افًٓد اجلديد, ؾَٚل بٚفث ْٚئٜٔ. ورؽؿ أنَّ اد

ٔىٚن, ومٚ أؽرب م َٓ وهق: اإلهل يف ُمَٚبؾ افنَّ ً مـ ميٚهر افث ْٚئٜٔ, أ ٚ ٕجد يف ادًٔحٜٔ ميٓرا َّٓ أنَّْ ٚ ٕجده يف بثٚفقث وفٔس بُثْٚئل, إ

ُتُف  7) 10-7/  12افرؤيٚ  َُ ُتُف َحَٚرُبقا افتَِِّّْغ, َوَحَٚرَب افتُِِّّْغ َوَماَلِئ َُ : ِمَٔخِٚئُٔؾ َوَماَلِئ
ِ
اَمء ًَّ ْٝ َحْرٌب يِف اف َِْؿ ُيقَجْد  8َوَحَدَث َقْوا, َؾ َْ َوَمْ َي

 .
ِ
اَمء ًَّ َد ذفَِؽ يِف اف ًْ ٚهُنُْؿ َب َُ ئُِؿ,  9َم ًَ َّ َؾُىِرَح افتُِِّّْغ اْف ِدي ََ ُٜ اْف َْٔىٚنَ احْلََّٔ ُف, ُضِرَح إَِػ إَْرِض, ُٜ اْدَْدُظق  إِْبَِِٔس َوافنَّ َِّ ـُ َٚمَ  ًَ ِذي ُيِوؾ  اْف , افَّ

ُتُف.  َُ ُف َماَلِئ ًَ ْٝ َم   10َوُضِرَح
ِ
اَمء ًَّ ُٝ َصْقًتٚ َظئِاًم َؿٚئاًِل يِف اف ًْ

ِّ َِْىُٚن : »َوَش ُف َوُش ُُ ِْ ِٔحفِ أَن َصَٚر َخالَُص إهِِلَْٚ َوُؿْدَرُتُف َوُم ًِ , َٕنَُّف َؿْد َم

ُِل َظَذ إِْخَقتَِْٚ,  ْؿ َأَمَٚم إهِِلَْٚ هَنًَٚرا َوَفٔاْلً ُضِرَح اْدُْنَت ِٓ َِْٔ ل َظ
ُِ َٚن َيْنَت ـَ ق هذا افُتٚب إػ ادزيد مـ ميٚهر افث ْٚئٜٔ يف (.افَِّذي  , شٔتىرَّ

 ادًٔحٜٔ.
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هؾ أحدمهٚ يَدر ظذ بًض إصٔٚء  [56]؟ قد آخرُج وم وُ زُ ؾام فُ رء,  ظذ ـّؾ  ٕنَّ اهلل ؿٚدرٌ  ؟ أـثر مـ ـٚئـ ٓ هنٚئل وؽر ُمدود

 ِّ  [.وأخر يَدر ظذ بًوٓٚ أخر, ٓٚوفٔس ـ

 أشامء اهلل

 شٍر يف جٚء إذ ,سَدَّ ادُ  بٚفُتٚب وردت افتل اهلل أشامء لأوَّ  هق :فقهٔؿإ]. 85صـ - ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ: بٔنقي ِحِّل

ًَّ ( فقهٔؿإ) اهللُ  َؼ َِ َخ  افٌدء يف»: ُقيـافتَّ  ًِ  ًخٜافْ   يف ,شاهلل» ـِّٜ َٚبؾيُ (. 1/  1قيـ تُاف) شوإرض ّقاتاف تٌٝ افتل زيٜاف  هبٚ ـُ

, وهل شفقهإ» تٍٔد اجلّع يف افًزيٜ, ومٍردهٚ شيؿ»ٕنَّ  ,ؾٓل يف صٌٜٔ اجلّع ,[58]قهٔؿ تًْل أهلٜفإو ,[57]شفقهٔؿإ» ـِّٜ ,قراةافتَّ 

ََّ مُ   ظـ اإلهل احلََٔل ًزِّ ة فتُ مرَّ  2310مْٓٚ ة, مرَّ  2555يف افًٓد افَديؿ  شفقهٔؿإ»أي اهلل. فَد وردت ـِّٜ  ,شإيؾ» ٜ مـ ـِّٜنت

                                                 

ٍٚت  56 هذه افًٌٚرة ـٚؾٜٔ هلدم افثٚفقث. ظَٔدة افثٚفقث يَقل بثالثٜ أصخٚص )أؿٕٚٔؿ( إهلٜٔ, ـّؾ صخص )أؿْقم( فف ـامل وُتٚم افهِّ

ظل ادًٔحٔقن أنَّ  َٓ يٍُل واحد ؾَط. يدَّ اإلهلٜٔ, ؾ٘ذا ـٚن ـؾ صخص إهلل ؿٚدر ظذ ؾًؾ ـؾ رء, ؾام فزمٜ وجقدة ثالثٜ ؟ أ

 ؾٔام بْٔٓٚ. تتنٚركبتقزيع إدوار ظذ ًٍٕٓٚ, وأنَّ هذه إصخٚص اإلهلٜٔ إصخٚص اإلهلٜٔ تَقم 

ك بف ؽره, وأنَّ إشامء ٓ ش, اهلل»مـ ادًروف ظْد ادًُِّغ, أنَّ فٍظ اجلالفٜ  57 َّّ َِؿ ظذ ذات اهلل تٌٚرك وتًٚػ, ٓ ُيً اشؿ َظ

خيص اخلّٚص, ؾ٘نَّ افُِّٜ افًزيٜ بٚفٌِٜ اإلش Mohammad»بٚفٌِٜ افًربٜٔ, هق ش ُمّد»ُتسجؿ, ؾـ  ٕجِٔزيٜ ... إفخ. ويف رأيل افنَّ

יםإفقهٔؿ » ִ֑ ل مـ افُِّٜ ش ֱאֹלה  ؼ إوَّ ٛ إصؾ افًزي: اإلهل افًئؿ, ؾٚفنِّ ًَ ؼ افثٚين مـ ش אלהإفقه »تًْل يف َح تًْل إهل, وافنِّ

ع.ش יםإيؿ »افُِّٜ  ّْ  ُيوٚف مـ أجؾ افتًَّئؿ أو اجلَ

יםإفقهٔؿ »ادًٔحل افذي يَقل إنَّ  هذا افتًٍَّر 58 ִ֑ تًْل آلٜٓ, ؿٔؾ ؾَط مـ أجؾ إثٌٚت أنَّ افًٓد افَديؿ ُينر إػ افثٚفقث, ش ֱאֹלה 

ص   ّ َُ ًٚ. اف َالء ادًٔحٔغ أيو ًُ و ]يَقل:  متَّك ادًُغوُيُْرون أنَّ يف افًزيٜ صٌٜٔ مجع فِتًَّئؿ, وهذا ُُمٚفٌػ فٍِٓؿ افٔٓقد وف

ر اجلّع أنَّف مجع تِٖت بش إفقهٔؿ» ْٓ ََٔي ٚل, ف ًّ تٚب, تِٖت بٚدًْك ادٍُرد فتُدّل ظذ اهلل احلََٔل افٍ
ُِ ٚجلّع يف تُقيْٓٚ, وفُـ ظذ َمَدى اف

د أهلٜ ظذ وجف اإلضالق. ة وإنٌٔٚء يف افًٓد افَديؿ)متَّك ادًُغ:  [ادجد واجلالل وافًيّٜ, وٓ دخؾ فف بتًد  ٌُقَّ َِّٜ افْ  , دار جم

ًٛ افٔٓقدي ـِّتغ فإلصٚرة إػ اهلل, ]: ـرف س شِٔؿ بًسس(, ويَقل ادىران 81صـ -مرؿس  يف افًٓد افَديؿ, اشتًّؾ افنَّ

ّٜٔ فِدٓفٜ ظذ اهلل.ش إيؾ»وهل اشؿ مجع أو تٍخٔؿ فُِّٜ ش, إيِقهٔؿ»بُِّٜ  ٚم ًّ ًُقب اف )ادىران  [افتل اشتًِّتٓٚ ُُمتِػ افن 

ل, ادُتٌٜ افٌقفًٜٔ افالهقت ادًٔحل واإلًٕٚن ادًُٚسِٔؿ بًسس: ـرف س ش ٚيٜ َٕقل 38, 37صـ -, اجلزء إوَّ (. يف افِّْٓ

ؿ يًٌدون  ّد, ش, إفقهٔؿ = آلٜٓ»فًِّٔحٔغ افذيـ ُيريدون أن يَقفقا فْٚ أهنَّ ٚ ًٌٕد اهلل ظزَّ وجّؾ, اإلهل افقاحد إحد, افٍرد افهَّ أنَّْ

ً أحد, وٓ ًٌٕد آلٜٓ.افذي م َيِِد,  قا ٍُ ـُ ـ فف  ُُ  وم ُيقَفد, وم ي
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ُُ  ,[59]ٍٚت بهٌٜٔ ادٍردت إؾًٚل وافهِّ دَ رَ ومًٓٚ وَ , هيقه َّٓ وم ت ,  [60]د إؿٕٚٔؿ يف اجلقهر اإلهلل افقاحد إصٚرات إػ تًد  ـ هذه إ

ٍٚت بهٌٜٔ اجلّع. ويدل هذا آشؿ ظذ اهلل اخلٚفؼ وجٚءت مًٓٚ إؾًٚل وافهِّ  ,[61])إصْٚم( أهلٜمرة فتًز ظـ  245ومْٓٚ 

 [افًئؿ افَقي إزيل إبدي.

 ِصٍٚت اهلل اجلقهريٜ

 ٍٚتِص  وهل :اجلقهريٜ ٍٚتافهِّ ( 1): اهلل يف ٍٚتافهِّ  مـ ٕقظٚن ْٚكهُ ]. 88صـ - ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ: بٔنقي ِحِّل

ًٚ  جقهراً  فألؿٕٚٔؿ ٕنَّ  ,[62]الثٜافثَّ  إؿٕٚٔؿ ؾٔٓٚ وينسك اإلهلل, اجلقهر  ة,بقَّ إُ : ثالث وهل :إؿْقمٜٔ ٍٚتافهِّ ( 2) .واحداً  إهلٔ

                                                 

درة وإؾًٚل اإلهلٜٔ, مثؾ:  59 َُ رآن افُريؿ, ٕجد أنَّ افوّر يِٖت بٚجلّع فِتًَّئؿ ظْد ذـر إؾًٚل, فتًئؿ اف َُ ْفَْٚ ▬يف اف زَّ َٕ ـُ  َْٕح  ٚ َّٕ إِ

ٚ َفُف حَلَِٚؾُيقنَ  َّٕ َر َوإِ ـْ ـُ [, ▬9]احلجر : ♂ افذِّ َْٕح  ٚ َّٕ َْْٔٚ اْدَِهرُ  إِ ُٝ َوإَِف ٔ
ِّ ُٕ [ ... إفخ, وفُـ ظْد ذـر إفقهٜٔ 43]ق : ♂ ُْٕحِٔل َو

ٌَِّس يف مًرؾٜ أنَّ ادًُتحّؼ فًٌِٚدة واحد ؾَط, وفٔس  ًٚ, حتك ٓ يُقن ُهْٚك أي ٕقع مـ أنقاع اف ٌٚدة, ؾال ُيذـر اجلّع ُمىَِ ًِ مًف واف

ْؿ إهَِلٌ َواِحٌد َّٓ ▬آخر, مثؾ:  ُُ ُٓ ِحٔؿُ  َوإَِفـ ـُ افرَّ مْحَ اَم اّلّلُ إَِفـٌف [, ▬163]افٌَرة : ♂ إهَِلَ إَِّٓ ُهَق افرَّ َّٕ
ْؿ إِ ُُ ْ َخْراً فَّ قا ُٓ ٌٜ إَت ْ َثاَلَث قُفقا َُ َوَٓ َت

 [171]افًْٚء : ♂ َواِحدٌ 

ظٚء مًٔحل بحٝ, ٓ يَقل بف افٔٓقد, أصحٚب افُتٚب إصِٔغ. 60  هذا ادِّ

יםإفقهٔؿ »هذا يًْل أنَّ ـِّٜ  61 ִ֑ ٓ ُتًتخدم فإلهل احلََٔل ادًُتحؼ فًٌِٚدة ؾَط, أي أنَّ هذه افُِّٜ فًٔٝ اشامً فإلهل ش ֱאֹלה 

د ِصٍٜ, ُتىِؼ ظذ اهلل ظزَّ وجّؾ, وُتىِؼ ظذ ؽره ُشٌحٕٚف وتًٚػ, ؾَد جٚءت افُِّٜ  ٚ جُمرَّ  245احلََٔل ادًُتحؼ فًٌِٚدة, وفَُّْٓ

ة فتُ  وٚة, وادالئُٜ ... إفخ.♠, ًتخدم يف حّؼ أصخٚص آخريـ ؽر اهلل ظزَّ وجّؾ, ومثؾ مقشك مرَّ َُ  واف

ك )هٗٓء إصخٚص اإلهلٜٔ افثالثٜ ينسـقن يف ـّؾ مٚ هق هلل ظزَّ وجّؾ(  62 ر )افَقل بثالثٜ أصخٚص إهلٜٔ( وافؼِّ ٍْ ُُ هذا هق اف

 افذي يَقل بف ادًٔحٔقن دون َخَجؾ !
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 ٌُ ٍٚت اجلقهر اإلهلل وهل ـثرة ٍٚت اجلقهريٜ: أي ِص افهِّ  .[63]أؿْقم ّؾ فُ ٍِٜص  ,الثٜافثَّ  إؿٕٚٔؿ زِّٔ ُتُ  افتل وهل وإٌٓثٚق, ة,قَّ ُْ واف

ِن جدًا,   [.[64]الل اإلظالٕٚت اإلهلٜٔٓٚ ِخ فْٚ بًُو  َػ ـُ

 فقء ادحتٚج وؽر افُٚمؾ اهلل

, وهذا مٚ [65]ٚج فقءتُُم  وؽر ,بذاتف ُتٍػ ومُ  ,رء ـّؾ  يف ـٚمٌؾ  اهلل]. 89صـ -ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ : بٔنقي ِحِّل

ِـّ  دم وٓ خُي ». (35/  14بٔغ افثٚين ُٚاد) شافذي فٔس فؽ احتٔٚج إػ رء ,أنٝ يٚ إهل اجلّٔع» :[66]يَقلس إذ َدَّ ده افقحل ادُ يٗ

ًٚ وـّؾ  ًىل اجلّٔع حٔٚةً إذ هق يُ  ,تٚج إػ رءف ُُم ـٖنَّ  ,بٖيٚدي افْٚس ُشؾ )أظ شرء وًٍٕ ُُ  ,واهلل حغ خَِْٚ (.25/  17امل افر  ـ م ي

ًٚ فإلًٕٚن فيُ ُُم  ّٛ قر ِص ُٓ تٚج  .[67]الثْٜذ إزل بغ أؿّٕٚٔف افثَّ ٚرشٜ يف اهلل مُ ٍٚت ُِم ٕنَّ هذه افهِّ  ,... إفخ ورمحٜ وظدل ٍٚتف مـ ح

                                                 

ٍٜ, ؾ٘ن ـٚن أب بتّتَّع  ظْدمٚ ؾَّْد 63 ٍٚت راجًٜ جلقهر افُٚئـ افذي يتّتَّع هبذه افهِّ أريقشٔقن ظَٔدة افثٚفقث ؿٚفقا إنَّ ـّؾ افهِّ

هٚ مـ ش, َظَدم ادًِقفٜٔ»بِهٍٜ  َِّؾ وـٚئـ بذاتف, م يٖخذ ـْٔقٕتف مـ آخر. ؾٓذه ِصٍٜ اشتّدَّ َِّٜ, أي أنَّف ُمًت أي أنَّف ـٚئـ بدون ِظ

ُدس هلؿ جقهره, وإ َُ وح اف َِّٜ»ن ـٚن آبـ وافر  ام ٓ يتّتًَّٚن بِهٍٜ أب اجلقهريٜ, أٓ وهل ش, ِظ ُٓ َظَدم »أٓ وهل أب, ؾ

ام مـ جقهٍر آخر, وفًٔٚ واحد مع أب يف اجلقهر )هقمقأوشٔقس ش, ادًِقفٜٔ ُٓ  (.ομοοςζιορفِذا ؾ

ٍٚت اجلقهريٜ افتل يْ 64 ًٌٓٚ ادًٔحٔقن هلل ظزَّ وجؾ هل ِصٍٚت ؽر ـتٚبٜٔ, وهذا فٔس مْٟٓ أهؾ هذا اظساف بٖنَّ افُثر مـ افهِّ

ف يف ـتٚبف, أو بام  ًَ ٍٚت, ؾٚدًِؿ ٓ يهػ اهلل ظزَّ وجّؾ إٓ بام َوَصَػ اهلُل هبٚ ٍٕ َّْٜ واجلامظٜ يف تقحٔد إشامء وافهِّ  ً َوَصٍف بف اف

ؾٜ.☺ رشقفف   يف ُشَّْتف ادُؼَّ

د▬ل اهلل ظزَّ وجّؾ: هذا افُالم هق مًْك ؿق 65 َّ [, وفُـ هذا ِوّد ظَٔدة افثٚفقث, ؾ٘ذا ـٚن اهلُل ظزَّ 2]اإلخالص : ♂ اهلُل افهَّ

ًٚ ؟ وملٚذا حيتٚج إػ أن يٌْثؼ مْف صخص إهلل ثٚفٞ )افر   ًٚ بذاتف, وؽر ُُمتٚج فقء, ؾِامذا حيتٚج إػ أن َيِِد ابْ وح وجؾَّ وُمُتٍٔ

ُدس( ؟ فذفؽ ؿٚل اهلل ظزَّ  َُ ً َأَحدٌ  * َمْ َيِِْد َوَمْ ُيقَفدْ ▬وجّؾ:  اف قا ٍُ ـُ ُف  ـ فَّ ُُ  [4-3]اإلخالص : ♂ َوَمْ َي

د أصاًل, بؾ 66  ً س ٓ يَقل بًَٔدة افثٚفقث أو افتَّج س ظَٔدة افثٚفقث, ذفؽ ٕنَّ افُتٚب ادَُدَّ ٛ إذا خٚفػ افُتٚب ادَُدَّ  ٓ تتًجَّ

تٚبٜٔ فْ ُِ َِّؿ ـٔػ تًتخدم افْ ُهقص اف تٚبٜٔ, وهذا مٚ ـٚن يًٍِف اهلراضَٜ ضقال افتٚريخ ادًٔحل تً ُِ َد افًَٚئد ادًٔحٜٔ ؽر اف

ر. ُِّ  ادٌُ

ًٌّٚ ورحٔامً وظٚدًٓ ُمْذ إزل,  67 ظٚء مًٔحل بٚضؾ, ُيَٚل مـ أجؾ إهيٚم افْٚس بيورة آظتَٚد بٚفثٚفقث, ؾ٘ن ـٚن اهلل ُُم هذا ادِّ

د َٕقل: هؾ ارتٌُٝ إصخٚص اإلهل ًٚ ُمْذ إزل ؟ إنَّ اهلل خٚفٌؼ ُمْذ وفِرَّ ًٚ أيو ـ خٚفَ ُُ ٜٔ ُُمٚفٍٚت حتك يتّؿ افًدل بْٔٓؿ ؟  أَلؿ ي

ٜٔ اهلل إزل, ٕنَّ اخلِؼ ِصٍٜ مـ صٍٚت اجلقهر اإلهلل, وأنَّ اهلل ظزَّ وجّؾ خيِؼ ظْدمٚ ُيريد, ؾٓؾ يَقل ظٚؿٌؾ بٖنَّ اخلَِٜٔ أزفٜٔ بٖزف

ثّٔغافنٔخ ظزَّ وجّؾ ؟ بٚفىٌَّع ٓ. ؿٚل  ًُ ٍٚت افًٍِٜٔ, ُؿِْٚ: ]: ُمّد بـ صٚفح اف ٍٚت افّذاتٜٔ وافهِّ ؾ٘ذا ؿٚل ؿٚئٌؾ: ؾرؿقا فْٚ بغ افهِّ

َِّؼ بّن ٍٚت افًٍِٜٔ هل افتل تتً ٍٚت افّذاتٜٔ هل افتل تُقن ُمالزمٜ فذات اخلٚفؼ, أي أنَّف ُمتَِّهػ هبٚ أزًٓ وأبدًا. وافهِّ ٔئٜ, افهِّ
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ًٚ فٔس ٕنَّ  ,بوٕحـ حغ ًٌٕد افرَّ  تف ورظٚيتف. قَّ بُ حٚصٚ. بؾ ٕحـ افذيـ ٕحتٚج إػ أُ , ف هق يف حٚجٜ إػ ظٌٚدتْٚ, ؾًٌٚدتْٚ فـ تزيده صٔئ

ُُ » إذ ؿٚل: ,يف ؿداشف ,ٚضؼ بٚإلهلٔٚتيس ؽريٌقريقس افّْ افَدِّ وهذا هق مٚ ظزَّ ظْف  ًٚ ـّحٛ فٌِؼ, وم ت ـ أنٝ خَِتْل إًٕٕٚ

ًٚ إيل ظٌقديتلُُم  ـُ  ,ٍٚتؽ اجلزيِٜمـ أجؾ تًى   ,بؾ أنٚ ادحتٚج إػ ربقبٔتؽ ,تٚج  [.شــقٕتْل إذ م أ

ّ ـُ  اهلل]. 93 ,92صـ -ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ : بٔنقي ِحِّل َُ  عِّ  قيـ)تُ شأنٚ اهلل افَدير» :[68]سَدَّ : يَقل افقحل ادُ درةاف

 افًٔد ٚأهي  » ,(37/  1 ؿٚفق) شاهلل ىدَ فَ  ُـُِم  ؽر رء فٔس فٕنَّ » ,(26/  19 كمتَّ ) شًتىٚعمُ  رء ـّؾ  اهلل ظْد وفُـ» ,(1/  17

ًَّ  صًْٝ ؿد ؽأنَّ  هٚ ,بافرَّ   ـّؾ » ,(17/  32 مٔٚ)إر شرء ظِٔؽ يًن ٓ ,ادّدودة وبذراظؽ افًئّٜ بَقتؽ وإرض ّقاتاف

ِ   ـّؾ  ويف افٌحٚر ويف إرض وظذ افًّقات يف صْع بافرَّ  صٚء مٚ  إمقر ,وؿقتف اهلل ؿدرة يف وُيالحظ(. 6/  135مقر مز) شٟجَ اف

ّ ـُ  اهلل :أتٜٔ َُ  عِّ ٚ مـ ٕهنَّ  ,ذائؾوافرَّ  ,َٚئصـٚفَّْ , يريده ٓ افذي إٓ ,فف مًتىٚع ؽر رء يقجد وٓ ,فَدرتف ُـُِم  رء ـّؾ  أّي  ة,رَ دْ اف

 إخرى اإلهلٜٔ افُامٓت شٚئر مع تْٚشَٜمُ  وهل ُمدودة, ؽر وهل ُتَٚوم, ٓ اهلل ةقَّ ؿُ  .[69]ؼ مع ضًٌٔتفٍِ ًػ افتل ٓ تتَّ أظامل افوَّ 

                                                                                                                                                                                

 ًٚ ًٚ, ـام ؿٚل اهلل تًٚػ: ؾًٍِٔٓٚ اهلُل تًٌ ُهَق ▬حلُّتف ُشٌحٕٚف وتًٚػ. مثٚل إول: ِصٍٜ احلٔٚة ِصٍٜ ذاتٜٔ, ٕنَّ اهلل م يزل وٓ يزال حٔ

ِخر ْٔ ُل َوا َوَّ ْٕ هٚ افٌَّْل 3]احلديد: ♂ ا وؿٚل ش. ؾِٔس بًدك رء, وأنٝ أخر, ؾِٔس ؿٌِؽ رء, أنٝ إول»بَقفف: ☺ [, وؾنَّ

َـّ ▬تًٚػ:  ِدهِ َوَتَق ّْ ٌِّْح بَِح قُت َوَش ُّ ٍٚت 58]افٍرؿٚن: ♂ ْؾ َظَذ احْلَلِّ افَِّذي ٓ َي درة, ـّؾ هذه مـ افهِّ َُ ٌََك, واف ّع, واف ًَّ [. ـذفؽ اف

ٚ ظرؾْٚهٚ بٚفوٚبط:  ٍٚت افّذاتٜٔ»افّذاتٜٔ, وٓ حٚجٜ إػ افتًِّداد ٕنَّْ ٚ مـ افهِّ ًٚ هبٚ, ؾ٘هنَّ , دالزمتٓٚ شـؾ صٍٜ م يزل اهلل وٓ يزال متهٍ

ٍٚت افًٍِٜٔ. ٚ مـ افهِّ َِّؼ بّنٔئٜ, يًٍِٓٚ اهلُل حٔٞ اؿتوتٓٚ حُّتف, ؾ٘هنَّ )ُمّد بـ صٚفح بـ ُمّد افًثّٔغ [ فِّذات. وـّؾ ِصٍٜ تتً

يًٜ, افىًٌَّٜ إوػ  1421)ت  ٜ, (, إذن, اخلِؼ ِصٍٜ ؾ16ًِٔ, 15صـ -ـه(: أشامء اهلل وصٍٚتف ومقؿػ أهؾ افًْف مْٓٚ, دار افؼَّ

َِِّٜ بٚدنٔئٜ.  ُمتً

ٓ يَدر ظذ ♠ اشتخدام هذه افْ ُهقص يف ؽٚيٜ إمهٜٔ. إذا ُؿّٝ ب٘ثٌٚت أنَّ اهلل ظزَّ وجؾَّ ؿٚدٌر ظذ ـّؾ رء, وأنَّ ادًٔح  68

ًٚ هلل, أو واحد مع اهلل يف اجلقهر. ُهْٚك افًديد مـ افْ ُهقص افتل تَقل إنَّ ♠ ـّؾ رء, ؾحْٔٓٚ ٓ يُقن فًِّٔح  ُمًٚوي

ٍِْز َصْٔئًٚ) 30/  5يقحْٚ رًا ظذ ـّؾ رء, مثؾ: م يُـ ؿٚد♠ ادًٔح  َٕ ـْ  َؾ ِم ًَ تِل َأنَٚ َٓ َأْؿِدُر َأْن َأْؾ َٕ , َوَدْيُْق ـُ ُع َأِدي َّ اَم َأْش ـَ  .

َِِْل ِذي َأْرَش َٜ أِب افَّ ُٛ َمِنَٔئتِل َبْؾ َمِنَٔئ ُِ , ٕيَنِّ َٓ َأْض ٌٜ ِدْر َأْن ) 5/  6مرؿس (, َظِٚدَف َْ ًة َواِحَدةً َوَمْ َي , َؽْرَ َأنَُّف َوَوَع َيْهََْع ُهََْٚك َوَٓ ُؿقَّ

ُٚهؿْ  ٍَ د, أنَّ هذه َيَدْيِف َظَذ َمْرَى َؿَِِِِٔغ َؾَن  ً ٌٚرة: افتَّج
ًِ ًٚ ادًٔحل َُئٛ ظـ ـّؾ هذه افْ ُهقص ب (, وؽر ذفؽ مـ افْ ُهقص. ضًٌ

د, وهل ♠ افًٌٚرات تِٔؼ بٚدًٔح  ًِّ ِِّؼ ظِٔٓٚ ادًٔحل أي ّٕص ُيًٚرض ظَٔدة تٖلٔف ادًٔح.ش ظٜافّناّم »ـ٘هل ُمتج  افتل ُيً

ّٜٔ, ؾٚهلل ظزَّ وجّؾ ـٚن أزًٓ وٓ يزال ؿديراً  69 ْدَرة ِصٍٜ مـ صٍٚت اهلل ظزَّ وجّؾ افّذات َُ  ؿدير, واف
ٍ
, وفُـ اهلل ظزَّ وجّؾ ظذ ـّؾ رء

َِّؿ ظـ أؾًٚل وّد ضًٌٜٔ اهلل ظزَّ وجّؾ, ٓ َٕقل ًٚ أنَّ اهلل ظزَّ وجّؾ ٓ  ظْدمٚ ٕتُ إنَّ اهلل ظزَّ وجّؾ ٓ يًتىٔع أن يًٍِٓٚ, وٓ َٕقل أيو

ٍٚت اإلهلٜٔ افذّ  ٚ وّد افهِّ َّٕف يًتحٔؾ أو ُيّتْع ِؾًؾ هذا, ٕهنَّ ٚ وّد ضًٌٔتف, وفَُّْْٚ َٕقل إ اتٜٔ, ومـ ُيريد أن يًٍؾ هذه إؾًٚل ٕهنَّ
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 بَقإغ ويرظٚهٚ وحيٍيٓٚ ,[70]صًْٓٚ افتل اخلَِٜٔ اللِخ  مـ رهٚقَ ُص  بٖروع تفقَّ وؿُ  اهلل درةؿُ  تتجذَّ  .وؽرهٚ, وؿداشتف حُّتف مثؾ

 [.ثٚبتٜ

 [71]ظَٔدة افتَّثِٔٞ وافتَّقحٔد

 .117 ,116صـ -ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ : بٔنقي ِحِّل

 :(م373-296) [72]أثْٚشٔقس يسافَدِّ  إيامن ؿٕٚقن

                                                                                                                                                                                

ـ اهلًإ ! ظذ شٌ ُُ ؾ هذه إؾًٚل م ي ًَ َّٕف يَتيض أن حُيٚط اهلُل ُشٌحٕٚف وتًٚػ بجًٍد, واهلل ظزَّ وجّؾ ُُمٔط بُّؾ َؾ د, ؾ٘  ً ثٚل: افتَّج
ِ
ٔؾ اد

ٍٚت اإلهلٜٔ يُقن ُمًتحٔاًل وٓ حيدث أبدًا. يـ ؟ هذا ُمًتحٔؾ. ؾُّؾ مٚ هق وّد افهِّ دَّ  رء, ؾُٔػ َيتّع افوِّ

ؾ يف اخلَِٜٔ, ؾَٚل إنَّ اهلل ثالثٜ ! بؾ إنَّ افَقإغ اإلهلٜٔ افتل تًر ظِٔٓٚ اخلَِٜٔ هذا صحٔح جدًا, وفَُّْْٚ ٓ ًٕرف أبدًا, أحدًا تٖمَّ  70

َّٓ ٓختٍِٝ وتْٚؿوٝ افَقإغ.  ُتيٓر فْٚ أنَّ واوع هذه افَقإغ هق واحد وفٔس ثالثٜ, وإ

ًٚ ظْد افَّْ ش افتَّقحٔد»مـ ادًروف أنَّ ُمهىِح  71 ـ مًروؾ ُُ هٚرى, وٓ ظْد افٔٓقد, ؾٓذا ادُهىِح ُمهىِح إشالمل بحٝ, وم ي

د افَقل بٖلقهٜٔ واحد ) د افَقل أو اإليامن ب٘هل واحد, وٓ هق جُمرَّ ٚ ظَٔدة صٚمِٜ Monotheismأظّؼ بُثر مـ جُمرَّ (, وفَُّْٓ

ًٚ أؾًٚفْٚ وِظٌٚداتْٚ بام يُ  ْٚشٛ ألقهٔتف ظزَّ وجّؾ. وأظتَد توٌط إيامْٕٚ بٚهلل ظزَّ وجّؾ مـ ٕٚحٜٔ ُرُبقبٔتف وأشامئف وِصٍٚتف, وتوٌط أيو

ًٚ أنَّ اشتخدام ادًٔحٔغ دُهىِح  ٌَؾ ادًُِّغ.ش افتَّقحٔد»اظتَٚدًا راشخ َّٜٔ مـ ِؿ
ِٕ َّٓ ٕؽراض تْهريٜ, حتك ٓ ُينًر بٚفدَّ  فٔس إ

ٍر فدى افَّْهٚرى, وؿد صٚرك يف ادجّع ا 72 ُُ ٜ اف َّّ شقيل هق أحد أئ ل يف َٕٜٔ مـ ادًروف أنَّ أثْٚشٔقس افرَّ م, 325دًُقين إوَّ

ًٚ يف اختٔٚر ُمهىِح  ة يف ووع ؿٕٚقن اإليامن افَِّْٔٚوي, وُخُهقص وافذي يًْل أنَّ ش ομοοςζιορهقمقأوشٔقس »وشٚهؿ بندَّ

واحد يف ـؾ رء, ومـ ٍٕس ِجْس إفقهٜٔ. أّمٚ ؿٕٚقن اإليامن افذي ٕحـ بَهَدد ظروف أن, ♠( أب وآبـ )ادًٔح 

ِامء ٓ يًتَدون أنَّ أثْٚشٔقس هق ـٚتٌف ومـ أهؿّ  ًُ ُقك, وافُثر مـ اف ُشقيل, دار حقفف افًديد مـ افن   وادًْقب إػ أثْٚشٔقس افرَّ

ِ ٌٜ افالتْٜٔٔ, وأثْٚشٔقس ـٚن يُتٛ دائامً أدفَّ  ِامء ظذ أنَّ أثْٚشٔقس م يُتٛ هذا افَٕٚقن هق أنَّ هذا افَٕٚقن مُتقب أصاًل بٚف ًُ  ٜ اف

ِ ٌٜ افٔقٕٕٜٚٔ ! وم يذـر أثْٚشٔقس هذا افَٕٚقن أبدًا يف ـتٚبٚتف, وٓ ذـره أحٌد مـ تالمٔذه أمثٚل ـرف س اإلشُْدري أو تّٔق س ثٚوبٚف

ِ ًُ ـ ُمثٚرة يف أيٚم أثْٚشٔقس أصاًل. ويًتَد اف ُُ ٜ بٚفثٚفقث م ت ل ... إفخ, ومـ افقاوح أنَّ هذا افَٕٚقن ُيًٚفٟ ؿوٚيٚ خٚصَّ امء أنَّف إوَّ

حٔح بُخُهقص افثٚفقث. وبنُؾٍ  ًؾ حيتقي ظذ اإليامن افهَّ
ٍِ ظٚم,  ؿد تّؿ ًٌِٕٜ اشؿ أثْٚشٔقس إػ هذا افَٕٚقن يف إصٚرة إػ أنَّف بٚف

ًٚ افُْٚئس افٌربٜٔ. افَّْص افًريب ادًروض أن مَْ يّك مـ ـْٚئس افًٚم, خهقص ًُ قل ؾ٘نَّ هذا افَٕٚقن ُيًتز مٌَقًٓ ظْد افٌٚفٌٜٔ اف

. فِّزيد مـ ادًِقمٚت ظـ هذا افَٕٚقن, ُؿؿ 568-566, صـاجلزء افًٚدس )افالهقت افًَٔدي(, مقشقظٜ إنٌٚ ؽريٌقريقسمـ 

راجًٜ  ُّ ةادب  http://en.wikipedia.org/wiki/Athanasian_Creed ؿٕٚقن إيامن أثْٚشٔقس: وئٌُٔديٚ, قشقظٜ احلُرَّ

http://en.wikipedia.org/wiki/Athanasian_Creed
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ًَّ  ,[74]ٚمؾافّن  اجلٚمع اإليامن حيٍظ أن ,رء ـّؾ  وؿٌؾ ,أوًٓ  ظِٔف َيٛ, [73]خيِص أن يروم مـ ـّؾ   هذا حيٍظ ٓ ومـ, بف ؽويتّ

ًٚ. ,[75]و تًديؾ ؾٔفأ إؾًٚد ؽر ومـ ,بٖـِّف اإليامن ًٚ أبدي  هيِؽ هالـ

وَيٛ أٓ ٕخِط بغ إؿٕٚٔؿ, وٓ أن  .[77]وًٌٕد افثٚفقث يف وحدإٜٔ ,أن ًٌٕد اهلًإ واحدًا يف ثٚفقثهق  [76]ٚمؾواإليامن اجلٚمع افّن 

ًِّ اجلقهر أو ُٕ ٍٕهؾ يف  ًٚ آخر, وفِر   .[78]اتؿ افذّ َ ًٚ, وفالبـ أؿْقم َُ ؾ٘نَّ فمب أؿْقم ًٚ آخر.دُ وح اف َـّ  س أؿْقم أب وآبـ  وفُ

َُ وافر    .[79]وظيّٜ أبديٜ واحدة ,وجمدًا واحداً  ,س, فًٔقا إٓ اهلًإ واحداً دُ وح اف

                                                 

ٗمـ هبٚ, وأهّؿ َِٕٚط أي: ـّؾ مـ ُيريد اخلالص. ؾٓذا افَٕٚقن يوع أهّؿ َِٕٚط افًَٔدة ادًٔحٜٔ افتل َيٛ ظذ ـّؾ مًٔحل أن ي 73

َٚوي هل:  ٛ ؿٕٚقن اإليامن افِّْٔ ًَ ٛ هذا افَٕٚقن, وـذفؽ َح ًَ : وآظتَٚد أنَّ اهلل ثالثٜ, آب وابـ ( افثٚفقث1)افًَٔديٜ ادًٔحٜٔ َح

د 2)وروح ُؿُدس, وأنَّ هٗٓء افثالثٜ مـ ٍٕس ِجْْس إفقهٜٔ, وأنَّ افثالثٜ يف افْٓٚيٜ إهل واحد ؾَط.   ً : وهق وافىًٌَّٜٔ افقاحدة( افتَّج

د, ؾَوؿَّ خهٚئص وِص  ًَ د هبذا اجلَ ََِؼ مْٓٚ جًدًا واحتَّ امء, وَدَخَؾ بىـ مريؿ ظِٔٓٚ افًالم, وَخ ًَّ َزَل مـ اف َٕ ٍٚت أنَّ اهلل )آبـ( 

د, وبذفؽ أصٌح ًِّ ًٚ )ادًٔح  افىًٌَّٜٔ اإلًٕٕٜٚٔ إػ ضًٌٔتف اإلهلٜٔ يف ضًٌٜٔ واحدة جديدة, ُتدظك: ضًٌٜٔ اإلهل ادُتج اهلُل إًٕٕٚ

3ِْٛ)ئًش ظذ إرض. ♠(  داء وافهَّ
ٍِ , ومٚت, وؿٚم مـ بغ إمقات يف افٔقم ( اف َٛ

د ُصِِ ًِّ : وهق أنَّ هذا اإلهل ادُتج

ًُٔىل حًٔٚة أبديٜ فُّؾ مـ يٗمـ هبذه إحداث.  امء, وـّؾ ذفؽ ف ًَّ وهق أنَّ : ( احِلًٚب يقم افَٔٚم4ٜ)افثٚفٞ, وُرِؾَع بًد ذفؽ إػ اف

م َُٔدِّ يْقٕٜ واحِلًٚب, ؾ ك بٚدجلء افثٚين, وحْٔٓٚ شَٔقم إمقات فِدَّ َّّ ة ُأخرى إػ إرض, ؾٔام ُيً د شًٔقد مرَّ ًِّ قن اإلهل ادُتج

د )ادًٔح  ًِّ ِّٔئٚت ♠(, حًٚب أظامهلؿ فإلهل ادُتج ًَّ ؾٔدخؾ افذيـ ظِّقا افّهٚحلٚت إػ ؿٔٚمٜ احلٔٚة, ويدخؾ افذيـ ظِّقا اف

ًٚ, وفـ يْٚل اخلالص واحلٔٚة إبديٜ.إ ٌَؼ ٓ ُيًتز مًٔحٔ يْقٕٜ. مـ ٓ يٗمـ بُؾ مٚ َش  ػ ؿٔٚمٜ افدَّ

َـّ ادًٔ 74 ِٔؿ, فذفؽ تؿَّ افتٌَّْٔف ظذ أنَّ اإليامن حُيٍظ ُهُذا, وفُ ًَّ حل هذا افَٕٚقن حيتقي ظذ ظٌٚرات ُمتْٚؿوٜ وُمهٚدمٜ فًَِؾ اف

ظل أنَّ ادَهقد بٚحِلٍظ  ُهْٚ هق احِلٍٚظ ظذ اإليامن وَظَدم آرتداد ظْف. ؿد يُقن هذا افتًٍَّر مٌَقًٓ, وفُـ ـٔػ حُيٚؾظ ادرء شٔدَّ

اـِرة ؟ ؾٚفقء افذي ٓ يًتىٔع اإلًٕٚن ؾّٓف, فـ يٗثِّر أبدًا يف حٔٚتف. ًٚ يف افذَّ َّٓ بٖن حيٍيٓٚ ِحٍي  ظذ رء ٓ يٍّٓف إ

ِْؿ أنَّ افَّْص افالتْٔل هلذا افَٕٚقن ٓ حيتقي ظذ هذه افُِامت,  75 ًِ ِمّٚ إصٚرة واوحٜ إػ أنَّ ـِتٚبٚت أبٚء ـٚن يتّؿ حتريٍٓٚ, مع اف

ح ـِتٚب حتريػ أؿقال يًقعيًْل أصاًل أنَّ ادُسجؿ ؿٚم بتحريػ افَٕٚقن ! فِّزيد مـ إدفَّٜ راجع ُُمٚرضات  , افٍهؾ افثٚين: َذْ

 ًّ   http://alta3b.wordpress.com/books/explain/misquotingٚخ افُتٚبٚت ادًٔحٜٔ إوػ ُٕ

ًٚ: جٚمع أو صٚمؾ, وؿد تّؿ اشcatholicش )ـٚثقفٔؽ»افَّْص افالتْٔل فَِٕٚقن يًتخدم ـِّٜ  76 تخدام هذه (, وافتل تًْل ُفٌقي

ق وافٌرب يف جمّع خَِٔدؤٕٜ  م فِتًٌَّر ظـ اإليامن افذي َيّع ـّؾ ادًٔحٔغ, 451افُِّٜ ؿٌؾ إٓنَٚق افذي حدث بغ افؼَّ

َّْٜٔ. وفُـ بًد إٓنَٚق ؿٚمٝ افًُْٜٔ افٌربٜٔ ب٘ضالق هذه افُِّٜ ظذ ًٍٕٓٚ, فإلصٚرة  وفُـ بًُد ُيًتخدم فإلصٚرة إػ ـًْٜٔ ُمً

( ظذ Orthodoxش )أرثقدوـس»ٚ هل افتل أصٌحٝ ُتِؽ هذا اإليامن افذي ـٚن َيّع ادًٔحٔغ, وتّؿ إضالق ـِّٜ إػ أهنَّ 

حٔحٜ, وؽرهؿ ُمْحريف افًَٔدة ! ؿ أصحٚب افًَٔدة افهَّ ؿٜٔ, وافتل يًْل ُفٌقيٚ: افّرأي ادًُتَٔؿ, فإلصٚرة إػ أهنَّ  افُْٚئس افؼَّ

http://alta3b.wordpress.com/books/explain/misquoting
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َُ وـذفؽ افر   ,ـذفؽ آبـ ,وـام هق أب َُ ؽر ُمِقق, وآبـ ؽر ُمِقق, وافر  ؾٚٔب  .[80]سدُ وح اف  .[81]س ؽر ُمِققدُ وح اف

َُ أب ؽر ُمدود, وآبـ ؽر ُمدود, وافر   َُ وآبـ همدي, وافر   ,أب همدي .[82]س ؽر ُمدوددُ وح اف  س همدي.دُ وح اف

                                                                                                                                                                                

أي أنَّ إصخٚص )إؿٕٚٔؿ( اإلهلٜٔ مـ جقهر أو ش, ِوحدة اجلقهر»هق ش, ثٚفقث يف وحدإٜٔ»: ادَهقد ظْد افَّْهٚرى بتًٌر 77

ًٚ هبذه افًٌٚرة افَقل بٖنَّ هٗٓء افثالثٜ فًٔقا ثالثٜ آلٜٓ, بؾ إهل واحد ؾَط, وهذا إيامًٕٚ   ِجْْس إهلل واحد. وؿد يُقن ادَهقد أيو

لٜ ؾقق ُمًتقى افًَؾ, أي ـقن إؿٕٚٔؿ افثالثٜ, إهل واحد ؾَط, وفٔس ثالثٜ, وشُتدرك ؾَط, وؿد ؿٚل أبٚء ـثراً إنَّ هذه ادًٖ

 بًٍْؽ ـٔػ أنَّ هذه افًَٔدة افًجٌٜٔ )افثٚفقث( ؽر مًَقفٜ مـ ِخالل ؿراءتِؽ هلذا افَٕٚقن افًجٔٛ !

ؿ افّذات»افَّْص افالتْٔل فَِٕٚقن ٓ حيتقي ظذ ظٌٚرة  78 ًِّ َُٕ (, neque substantiam separantesافالتْٜٔٔ هل )ؾٚفًٌٚرة ش, أو 

ؿ اجلقهر, وم يتؿ اشتخدام ـِّٜ ُأخرى فإلصٚرة إػ افّذات. ومـ ِخالل دراشتل افًٌٔىٜ فِثٚفقث أرى أنَّف ٓ ًِّ َُٕ  وافتل تًْل أن ٓ 

 ؿٕٚٔؿ, وُهؿ ثالثٜ.َيقز أن َٕقل إنَّ اجلقهر هل افذات, ٕنَّ افذات دٓفٜ ظذ افُْٔقٕٜ, وافُْٔقٕٜ ُتًْٛ فأل

ظك أريقشٔقن أنَّ افَقل بثالثٜ أؿٕٚٔؿ هق افَقل بثالثٜ آلٜٓ, أو ظذ إؿؾ  79  هق افَقل بًٌٚدة ثالثٜ. -يف رأيل  -ادَّ

َـّ آبـ يًتّد يف ـْٔقٕتف ظذ أب,  80 هذا ؽر صحٔح, ؾٚٔب هق افقحٔد افذي ٓ يًتّد يف ـْٔقٕتف )أو وجقده( ظذ آخر, وفُ

ُدس يًتّد يف ـْٔقٕتف ظذ أب, واشتّد ـْٔقٕتف بٌٕٚٓثٚق. ومٚ أؿقم بنده أن ـٚن أؿقى واشت َُ وح اف ّد ـْٔقٕتف بٚفِقٓدة, وافر 

َـّ آبـ ُمنٚبف ؾَط, ٕ نَّ براهغ أريقشٔغ ظذ أن ف ٓ تقجد ُمًٚواة بغ إؿٕٚٔؿ, وأن أب ُمٍْرد بجقهر إفقهٜٔ احلََٜٔٔ, وفُ

أي أن يُقن ؿٚئامً بذاتف, فٔس ُمًتّدًا يف ـْٔقٕتف ظذ أحد, وهذه فمب ش, َظَدم ادًِقفٜٔ»ٍٚت اجلقهر اإلهلل احلََٔل هق مـ ِص 

ُدس فًٔٚ مـ ذات جقهر أب, فًدم اتِّهٚؾٓام بِهٍٜ أصٔ َُ وح اف ُدس. فذفؽ ؾٚٓبـ وافر  َُ وح اف ِٜ ؾَط, ٓ يتَِّهػ هبٚ آبـ, وٓ افر 

َٓ وهق مـ ِصٍٚت جقه ّديٜ»وافتل ُتَٚبؾ ظْدٕٚ ش, َظَدم ادًِقفٜٔ»ر أب, أ  ش.افهَّ

ُدس ! فذفؽ ُوِوعَ  81 َُ وح اف ـَ وافر  َِّتٚن بقاشىتٓام خِؼ أُب آب ظك أريقشٔقن أنَّ افِقٓدة وإٌٓثٚق مُهٚ افىَّريَتٚن اف يف ؿٕٚقن  ادَّ

َـّ ش, مقفقد ؽر ُمِقق»اإليامن افَِّْٔٚوي ظٌٚرة  َِّٜ تًٌؼ وفُ ًِ فد يًٌؼ ادقفقد, وافٌٚثِؼ يًٌؼ ادٌثقق, واف أريقشٔغ ؿٚفقا إنَّ افقا

 ادًِقل, ؾال تقجد ُمًٚواة يف إزفٜٔ, ؾٚٔب يًٌؼ يف وجقده مـ ُوفَِد أو إٌٞ مْف, وهُذا تْتٍل ادًُٚواة !

د أهلٜ إ 82 ٍٜ ؽر ـِتٚبٜٔ ش, ؽر ُمدود»نَّ اهلل ؿٚل بًُض ادًٔحٔغ يف ِخَوّؿ إثٌٚهتؿ أنَّ افًَؾ يرؾض تًد  ومع ؿقفْٚ بٖنَّ هذه افهِّ

ف يف ـتٚبف, أو وصٍف بف رشقفف  ًَ ٚ ٓ ِٕهػ اهلَل ظزَّ وجّؾ إٓ بام َوَصػ اهلُل بف ٍٕ ٚ ًٕتدّل ☺ وؽر إشالمٜٔ, وأنَّْ َّٓ أنَّْ يف ُشَّْتف, إ

ّؾ ! وم ُيدِرك هٗٓء ادًٔحٔغ أنَّ هذه  ؾٖيـ يقجدش, ؽر ُمدود»بٖؿقاهلؿ ظِٔٓؿ. ؾَد ؿٚفقا إنَّ اهلل  ُُ مًف آخر إذا ـٚن اهلُل يّأل اف

ؿ فًٔقا ثالثٜ ؽر ُمدوديـ بؾ ؽر ُمدود  ٜ ظِٔٓؿ, وتَْض افثٚفقث, ؾُٔػ تَقل بثالثٜ ؽر ُمدوديـ ! ؾٔٓرظقن إػ افَقل بٖهنَّ ُحجَّ

ؽؿ أنَّ أب ؽر ُمدود, وآبـ ؽر ُمدود, وافر   ُدس ؽر ُمدود ! وهذا مٚ ٓ  يًتىٔع ظٌَؾ أن يًتقظٌف !واحد, بٚفرَّ َُ  وح اف
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وٓ ثالثٜ ؽر ُمِقؿغ, بؾ واحد ؽر وـذفؽ فًٔقا ثالثٜ ؽر ُمدوديـ,  بؾ همدي واحد. ,ومع ذفؽ ؾٓؿ فًٔقا ثالثٜ همديغ

 .[83]ُمِقق, وواحد ؽر ُمدود

َُ رء, وافر   ظذ ـّؾ  رء, وآبـ ؿٚدرٌ  ظذ ـّؾ  ـذفؽ أب ؿٚدرٌ   ومع ذفؽ فٔس ثالثٜ ؿٚدريـ ظذ ـّؾ  رء. ظذ ـّؾ  س ؿٚدرٌ دُ وح اف

 .[84]رء ظذ ـّؾ  ؿٚدرٌ  بؾ واحدٌ  ,رء

, [86]بـذفؽ أب هق افرَّ  , بؾ إهل واحد.وفُـ فًٔقا ثالثٜ آلٜٓ وافروح افَدس هق اهلل., وآبـ هق اهلل, [85]ؾٚٔب هق اهلل

 , بؾ رب واحد.وفُـ فًٔقا ثالثٜ أربٚب وآبـ هق افرب, وافروح افَدس هق افرب.

                                                 

83 .ًٚ ٌُقل إيامٕ َُ ًٚ إػ أنَّ ادًٔحل يتًٚمؾ مع ـؾ هذه ادُتْٚؿوٚت افًَِٜٔ بٚحِلٍظ واف  ـّؾ هذا افُالم ؽر مًَقل, وؿد أذٕٚ شٚبَ

 .تٚج فقءاهلل افُٚمؾ وؽر ادُحراجع افتًََِّٔٚت اهلٚمنٜٔ ادُتقبٜ حتٝ مقوقع:  84

مجٚت افًربٜٔ. وـام شٌؼ ش اهلل»إػ فٍظ اجلالفٜ ش, إهل»(, وافتل تًْل Theosش )θεορثٔئقس »يتّؿ ترمجٜ افُِّٜ افٔقٕٕٜٚٔ  85 يف افسَّ

ك بف ؽره, وإشامء ٓ ُتسجؿ. وفُـ بًٌٛ ظَٔدة ش اهلل»أن ُؿِْٚ, ؾ٘نَّ فٍظ اجلالفٜ  َّّ َِؿ ظذ ذات اإلهل تٌٚرك وتًٚػ, ٓ ُيً اشؿ َظ

ِْؿ بٖنَّ ووع هذه افُِّٜ هق ٍٕس ووع ـام ـٚن اشش θεορثٔئقس »افثٚفقث م يًد اشتخدام ـِّٜ  ًِ تخدامف يف افًٓد اجلديد, مع اف

ًٚ, أي أنَّ هذه افُِّٜ ُتًتخدم يف حّؼ اإلهل احلََٔل, وُتًتخدم يف حؼ ؽره مـ افُٚئْٚت. بٚختهٚر, ش إفقهٔؿ»ـِّٜ  ادُنٚر إفٔٓٚ إٍٓ

, وفُـ ظْدمٚ أصٌح ُهْٚك ثالث أصخٚص إهلٜٔ, أصٌح ُتًتخدم يف افًٓد اجلديد فإلصٚرة إػ أب ؾَطش اهلل»فٍظ اجلالفٜ 

أب هق اهلل, وآبـ هق »فإلصٚرة إػ ِجْْس إفقهٜٔ احلََٜٔٔ, أو اجلقهر اإلهلل. ؾٚدَهقد بًٌٚرات: ش اهلل»اشتخدام فٍظ اجلالفٜ 

ُدس هق اهلل َُ وح اف ٜ فًٌِٚدة. وصدق اهلل هق أنَّ هذه إؿٕٚٔؿ افثالثٜ مـ اجلقهر اإلهلل, أي أش, اهلل, وافر  ََّ ؿ آلٜٓ حََٜٔٔ ُمًتح هنَّ

ُٓ ▬افًئؿ افَٚئؾ يف ـتٚبف افُريؿ:  ْ َيَْت
ـْ إَِفـٍف إَِّٓ إَِفـٌف َواِحٌد َوإِن مَّ  َوَمٚ ِم

ٍٜ ُٞ َثاَلَث ِ ْ إِنَّ اّلّلَ َثٚف ـَ َؿُٚفقا ِذي َر افَّ ٍَ ـَ ْد  ََ َـّ فَّ ًَّ َّ قُفقَن َفَٔ َُ ْ َظامَّ َي قا

رُ  ٍَ ـَ ـَ  ِذي ْؿ َظَذاٌب َألِٔؿٌ افَّ ُٓ ـْ إَِفـٍف إَِّٓ إَِفـٌف َواِحدٌ ▬[, وظٌٚرة: 73]املٚئدة : ♂ وْا ِمْْ تًْل أنَّف ٓ يقجد مـ ِجْْس إفقهٜٔ إٓ ♂ َوَمٚ ِم

ُدس, ؾٖصٌحٝ ُهْٚك جُمًٕٜٚ, أي أـثر م َُ وح اف َـّ افْهٚرى يَقفقن بثالثٜ, ؾٚٔب َوَفد آبـ, وإٌٞ مْف افر  ـ ـٚئـ واحد ؾَط, وفُ

ٌٍر بنع, وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ بٚهلل افًع افًئؿ. ـُ  يْتًٌقن إػ ِجْْس إفقهٜٔ ! وهذا 

ِّٔد»أو ش رّب »افُِّٜ افٔقٕٕٜٚٔ افتل يتّؿ ترمجتٓٚ إػ  86 ِ ٌٜ افٔقٕٕٜٚٔ افَديّٜ ٓ Kuriosش )κςπιορـقريقس »هل ش ش (. بٚختهٚر, اف

َِّٜ فُتًزِّ ظـ ـِ افًربٜٔ, بؾ ٕجد ـِّٜ واحدة ؾَط يف ش شِّٔد»افًربٜٔ, وـِّٜ أخرى فُتًزِّ ظـ ـِّٜ ش رّب »ّٜ حتتقي ظذ ـِّٜ ُمًتَ

ًٚ إػ  ِّٔد»أو إػ ش رّب »افٔقٕٕٜٚٔ افَديّٜ, ُتسجؿ أحٕٔٚ بقبٜٔ ش. ش ِ ٌٜ افٔقٕٕٜٚٔ افَديّٜ أدَّى إػ آختالط بغ مًٚين افر  هذا افٍَر يف اف

ٜ بٚهلل ظزَّ وجّؾ ؾَط  ٔٚدة ادًْقبٜ فًًٔك اخلٚصَّ ًِّ ٔٚدة افتل ؿد ُتًْٛ فألنٌٔٚء ـَٚدة ٕعٌٚظٓؿ. مًْك اف ًِّ ٓ ؽر, وبغ مًٚين اف

ِِّاًم )) 13/  13يقحْٚ ـٌْل, وٕجدهٚ يف ♠  ًَ َِْٕل ُم ًِّٔدا )Διδ  ζκ λορ  َأنُْتْؿ َتْدُظق قُفقَن, Κς πιορ  ( َوَش َُ ًْٚ َت ًَ (, َوَح

ذفَِؽ  ـَ بقبٜٔ افتل ُتًْٛ ؾَط هلل ظزَّ وجّؾ ٕجدهٚ يف (َٕينِّ َأنَٚ  قُع َوَؿَٚل: َأمْحَُدَك ) 25/  11متَّك , ومًْك افر  ًُ  َأَجَٚب َي
ِٝ يِف ذفَِؽ اْفَقْؿ
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ظـ افَقل بثالثٜ آلٜٓ أو ثالثٜ , ـذفؽ تْٕٓٚٚ وـام أنَّ افديٕٜٚ ادًٔحٜٔ تٖمرٕٚ بٖن ًٕسف بٖنَّ ـؾ أؿْقم مـ إؿٕٚٔؿ هق ذاتف إهل ورب

ْٕف أحد آخر أربٚب. قِّ َُ , وهق ؽر وآبـ مقفقد مـ أب وحده .[87]وؽر مقفقد, وهق ؽر مهْقع, وؽر ُمِقق, وأب م ُي

َُ وافر   مهْقع, وؽر ُمِقق, بؾ مقفقد. ًٚ, ٌْثؼ مـ أبس مُ دُ وح اف ًٚ وٓ ُمِقؿ  .وٓ مقفقداً , وم يُـ مهْقظ

َُ وافر  . ٓ ثالثٜ أبْٚء وآبـ واحدٌ . ٓ ثالثٜ آبٚء, واحدٌ  اً ؾٚٔب إذ  .سدُ ٓ ثالثٜ أرواح ؿُ , س واحدٌ دُ وح اف

َّٕ [89]صٌر مْفأتخِػ ظْف أو أـز مْف, أو أو مُ  ,[88]مـوفٔس يف هذا افثٚفقث مـ هق أشٌؼ مـ أخر يف افزَّ  ام إؿٕٚٔؿ افثالثٜ , وإ

أن  اً ؾّـ صٚء إذ .يٌٌْل أن ُيًٌد افثٚفقث يف وحدإٜٔ وافقحدإٜٔ يف ثٚفقث ,ـام ذـرٕٚ ,يف مجٔع إمقر ,وهلذا تًٚويٜ.همديٜ ومُ 

 .[90]خيِص, ظِٔف أن يُقن هذا هق اظتَٚده يف افثٚفقث

  ً بٖنَّ ربْٚ يًقع ٕنَّ اإليامن ادًتَٔؿ هق أن ٕٗمـ وًٕسف  .د ربْٚ يًقع ادًٔحـذفؽ يِزم فِخالص إبدي أن ٕٗمـ ظـ يَغ بتج

ًٚ. وإًٕٚنٌ  ادًٔح ابـ اهلل, هق إهلٌ  هق  .[91]ف يف افًٚممّ مـ جقهر أُ  مقفقدٌ  مقفقد مـ جقهر أب ؿٌؾ افًٚدغ. وهق إًٕٚنٌ  هق إهلٌ  مً

ٍٜ  ذو ٍٕسٍ  تٚم   , وهق إًٕٚنٌ تٚم   إهلٌ  ًٚوي فمب بحًٛ ٓهقتف, وهق دون أب هق مُ  .[92])ووجقد( بؼي ذو ـٔٚن وجًدٍ  ٕٚضَ

                                                                                                                                                                                

 َوإَْرِض 
ِ
اَمء ًَّ َٚ أُب َرب  اف امء ♠ , ؾٓؾ ِؿٔؾ ظـ ادًٔح (κς πιε ηο  ο π νο  κ ι  η ρ   ρَأهي  ًَّ أنَّف رّب اف

بقبٜٔ ؽر ُمتًٚويٜ بغ إؿٕٚٔؿ افثالثٜ.وإرض  ؟ بٚفىٌع ٓ. إذن, افر 

َّٓ أب, أي أنَّف ٓ يًتّد يف ـْٔقٕتف ظذ أحد. 87 ًٚ, ؾٓذه ِصٍٚت ٓ يتَِّهػ هبٚ إ  ـام أذٕٚ شٚبَ

فِد يًٌؼ ادقفقد, وأنَّ افٌٚثِؼ يًٌؼ ادٌثقق, وأنَّ  88 َِّٜ تًٌؼ ادًِقل.ـام أصٚر أريقشٔقن بخهقص أنَّ افقا ًِ  اف

ُدس ظئؿ, وآبـ أظيؿ, وأب أظيؿ مـ افُّؾ, وإنَّ إؿٕٚٔؿ  89 َُ وح اف هذه افًٌٚرات ردًا ظذ ادًٔحٔغ افذيـ ؿٚفقا بٖنَّ افر 

مٍٚده أنَّ (, وSubordinationismفًٔٝ ُمتًٚويٜ يف افًيّٜ وادجد وادُٕٜٚ. هذا افُالم ظـ إؿٕٚٔؿ ُيًرف بٚشؿ افتَّدينِّ أو )

ُدس ٓ ُيًٚويٚن أب, وأنَّ أب يًٌَٓام ويًِق ظِٔٓام. َُ وح اف  آبـ افر 

ـ ـذفؽ ُمْذ بدايٜ ادًٔحٜٔ, بؾ تّؿ بِقرة هذه افًَٔدة يف َظْك ادجٚمع ادًُقٕٜٔ ) 90 ُُ  م(.451-325هذه افًَٔدة م ت

أب, وهل ظْدهؿ وٓدة حََٜٔٔ ؽر جمٚزيٜ, وهبذه  )أؿْقم آبـ( وٓدتٚن, إوػ مـ♠ افَّْهٚرى يًٌْقن فًِّٔح  91

ٚ فًٌِٚدة ش, ابـ اهلل»افِقٓدة ُيدظك  ًَّ ًٚ ُمًتح ـٌ حََٔل هلل )أب(, مقفقٌد مْف جقهره, آخٌذ فىًٌٔتف, وهبذا يُقن اهلًإ حََٔٔ أي أنَّف اب

  ً الم, وـٕٚٝ يف ِشٔٚق افتَّج ًَّ وُتدظك مريؿ ظِٔٓٚ ش, ابـ اإلًٕٚن»د, وبٚفِقٓدة افثٕٜٚٔ ُيدظك ـٖبٔف ! وافِقٓدة افثٕٜٚٔ مـ مريؿ ظِٔٓٚ اف

ٔٚذ بٚهلل, ؾٖصٌح اإلًٕٚن افذي ظٚش ظذ ش, ُأّم اهلل»افًالم  ًِ امء و ُوفَِد مْٓٚ واف ًَّ َزَل مـ اف َٕ ٓظتَٚد افَّْهٚرى بٖنَّ اهلل )آبـ( 

.ِْٛ داء وافهَّ
ٍِ  إرض, وـّؾ هذا مـ أجؾ إُتٚم تدبر اف

د ظذ هرضَٜ أبقفْٔٚريقس أشٍؼ افالذؿٜٔ )هذا اف 92 ( افذي ؿٚل إنَّ افالهقت حؾَّ Apollinaris of Laodiceaُالم مـ أجؾ افرَّ

وح افًٚؿِٜ يف اإلًٕٚن, ؾٓق هبذا يَقل  س أو افر  ّؾ افٍَّْ ؿ إرثقذـس فُالمف  -َُمَ ْٓ ٛ َؾ ًَ د  -َح ًِّ إنَّ افىًٌَّٜٔ اإلًٕٕٜٚٔ يف اإلهل ادُتج

ِٛ, إذ أنَّ  ـٕٚٝ ٕٚؿهٜ داء وافهَّ
ٍِ د, وترتَّٛ ظذ هذا خِؾ يف ظَٔدة اف  ً ؿ ُمًتَد افتَّج ْٓ ؽر ـٚمِٜ, وهبذا يُقن ؿد أخّؾ يف َؾ



تُٛ ُُ وع َظِهر اف  ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ [26] َمْؼُ
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ُُ  - وهق .[93]بحًٛ ٕٚشقتف ًٚ مًًٚ وإن ي َّٕ  ,ف فٔس اثْغفَُّْ  - ـ اهلًإ وإًٕٕٚ ل افالهقت ٓ بتحق   ,هق واحدٌ  .[94]واحدٌ  ام هق مًٌٔح وإ

 َّٕ  .[95]ٚذ افالهقت فِْٚشقتام بُٚتِّ إػ ٕٚشقت, وإ

َّٕ  ,ف ٓ بٚختالط اجلقهرِّٜ, فَُّْ يف اجلُ  هق واحدٌ  ًٚ إًٕٚنٌ َٜ واجلًد مُه ٚضِ ٍس افّْ ف ـام أنَّ افَّْ ٕنَّ  .[96]ام بقحدإٜٔ إؿْقموإ , واحدٌ  ٚ مً

ًٚ مًٌٔح ـذفؽ اإلهل واإلًٕٚن مُه   .واحدٌ  ٚ مً

                                                                                                                                                                                

وح افًٚؿِٜ,  د بٚفٍَّْس أو افر  ٚد اهلل بٚإلًٕٚن, ؾ٘ن م يُـ ؿد احتَّ إذًا م افَّْهٚرى يًتَدون أنَّ اإلًٕٚن حيهؾ ظذ اخلالص بَدر احتِّ

ًٚ يًتَد بقجقد تٍٚوت بغ إؿٕٚٔؿ افثالثٜ, وبًدم ادًُٚواة بْٔٓؿ يف افًيّٜ  حيهال ظذ ًٚ. وـٚن أيو اخلالص, وأصٌح اخلالص ٕٚؿه

ُدس ظئؿ, وآبـ أظيؿ, وأب هق إظيؿ»وادجد, ؾَٚل:  َُ وح اف  ش.إن افر 

ادِزمٜ افثٕٜٚٔ  -ًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ دزيد مـ ادًِقمٚت حقل اهلرضَٚت افَديّٜ, راجع شًِِٜ ُُمٚرضات افًَٚئد اد

1-http://alta3b.wordpress.com/2012/12/18/masdogma  

د هل افـ  93  ً ح أنَّ ادًٔح ش صاّمظٜ»ظَٔدة افتَّج ِِّؼ ظِٔٓٚ افَّْهٚرى ـّؾ افْ ُهقص افتل ُتقوِّ أؿّؾ مـ أب, مثؾ:  ♠ افتل ُيً

ُٝ َأْميِض إَِػ أِب, ) 28/  14يقحْٚ  ِْ َرُحقَن ٕيَنِّ ُؿ ٍْ ُْْتْؿ َت ُُ ِْل َف َٕ ٌ ق
ُْْتْؿ حُتِ ـُ َْٔقُم ) 32/  13مرؿس , (َٕنَّ َأيِب َأْظَيُؿ ِمِّْلَفْق  ٚ َذفَِؽ اْف َوَأمَّ

 
ِ
اَمء ًَّ ـَ يِف اف ِذي ُٜ افَّ َُ َُِؿ هِباَِم َأَحٌد َوَٓ اْدَاَلِئ ًْ ُٜ َؾاَل َي َٚظ ًَّ َِْؽ اف

ـُ إَّٓ أُب َوتِ ْب
ِٓ َٚهٚ ُهَق  َأيِب ) 29/  10يقحْٚ , (َوَٓ ا ِذي َأْظَىٚيِن إِيَّ َأْظَيُؿ افَّ

ؾِّ  ُُ ـَ اْف ؾ  َؾِحَِْٔئٍذ  َوَمَتك) 28/  15ـقرٕثقس 1, (ِم ُُ ؾَّ ُأْخِوَع َفُف اْف ُُ َِِّذي َأْخَوَع َفُف اْف ًٚ َشَْٔخَوُع فِ ُف َأيْو ًُ ٍْ َٕ ـُ  ْب
ِٓ قَن اهلُل  ا ُُ ْل َي ـَ

ؾِّ  ُُ ؾَّ يِف اْف ُُ ْؿ ) 17/  1أؾًس , (اْف ُُ َٔ
ىِ ًْ ْل ُي ِٔح ـَ ًِ قَع اْدَ ًُ َْٚ َي ِٜ َواإلِ َأبُق اْدَْجدِ , إهَِلُ َربِّ َّ ُْ

ِرَؾتِفِ , ُروَح احْلِ ًْ  .(ْظاَلِن يِف َم

راجًٜ مِزمٜ   ُّ  ُُٕهقص ـتٚبٜٔ وّد ادًٔحٜٔفِّزيد مـ افْ ُهقص ُؿؿ ب
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د فف ـّؾ ِصٍٚت ♠ ادَهقد أنَّ ادًٔح  94 ًِّ َِّؿ ـ٘هل ُمتج ًٚ يتُ َّٕف أحٕٔٚ دًا ؾ٘ ًِّ اإلًٕٚن, وفف ـّؾ ِصٍٚت اإلهل, وـقٕف اهلًإ ُمتج

ٌٚرة  ًِ َِّؿ ـ٘هل, ؾٓق إهٌل وإًٌٕٚن يف ذات افقؿٝ. وادَهقد ب ًٚ يتُ َّٕام هق مًٌٔح واحدٌ »ـًٌٍد, وأحٕٔٚ أي أنَّ ـؾ إؾًٚل مًْقبٜ ش إ

إحٔٚن, ويف أحٔٚن ُأخرى ُتًْٛ إلهل أو فىًٌٜٔ إهلٜٔ, وفُـ ُتًْٛ ؾَط فقاحد ؾَط, ٓ ُتًْٛ إلًٕٚن أو فىًٌٜٔ إًٕٕٜٚٔ يف بًض 

د وظٚش ظذ إرض ـًٕ٘ٚن.♠, فًِّٔح  ًَّ امء وجت ًَّ  اإلهل افذي ٕزل مـ اف

ََِؼ فًٍْف مْٓٚ جًدًا, واحتَّ  95 الم, وَخ ًَّ امء ودخؾ مريؿ ظِٔٓٚ اف ًَّ َزَل مـ اف َٕ د ظْد افَّْهٚرى يًْل أنَّ اإلهل   ً د هبذا اجلًد, ثؿَّ افتَّج

ٚد وتٖن س, أي أخذ صُؾ  ل, وفُـ بٚحتِّ ًٚ, فٔس بتحق  َوفَِد مْٓٚ ـىٍؾ, مثِف مثؾ أي إًٕٚن مقفقد مـ امرأة, وهبذا صٚر اهلُل إًٕٕٚ

الم  ًَّ ٔٚذ بٚهلل.ش, ُأّم اهلل»إًٕٚن, وهُذا أصٌحٝ مريؿ ظِٔٓٚ اف ًِ  ٕنَّ ادقفقد مْٓٚ يف إصؾ هق اهلل, واف

ٔٚذ بٚهلل  -اهلل ظزَّ وجّؾ  أي أنَّ  96 ًِ ٚد, ؾِٔس ُهْٚك صخهٚن أو أؿْقمٚن, بؾ هق  -واف أوٚف فًٍْف ِصٍٚت افىًٌَّٜٔ اإلًٕٕٜٚٔ بٚٓحتِّ

ٔٚذ بٚهلل  -يف إصؾ صخص واحد, وهق اهلل  ًِ افذي أوٚف فنخهف افقاحد ِصٍٚت ضًٌٜٔ أخرى ! افَّْهٚرى ٓ يٗمْقن أنَّ  -واف

يف إًٕٚن, ؾٌٓذا يُقن ُهْٚك صخص إًٕٚين حيّؾ ؾٔف صخص اهلل ُشٌحٕٚف وتًٚػ, بؾ إنَّ اهلل ُشٌحٕٚف وتًٚػ  اهلل ُشٌحٕٚف وتًٚػ حؾَّ 
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افذي وهق  , وهق افذي ؿٚم مـ بغ إمقات يف افٔقم افثٚفٞ.[97])اهلٚويٜ( ؿ ٕجؾ خالصْٚ, وهق افذي ٕزل إػ اجلحٔؿهق افذي تٖلَّ 

ًَّ  دَ ًِ َص   .[98]ْٚك شقف يِٖت فٔديـ إحٔٚء وإمقاتومـ هُ  رء. ظـ يّغ اهلل أب افَٚدر ظذ ـّؾ  َس َِ ّقات, وَج إػ اف

ٚحلٚت يدخِقن احلٔٚة ؾٚفذيـ ظِّقا افّه  ٜ.ًٚب ظـ أظامهلؿ اخلٚصَّ , ويٗدون أمٚمف احلِ [99]يَقم مجٔع افْٚس بٖجًٚدهؿ ,وظْد جمٔئف

أن خيِص  ٚمؾ افذي ٓ يًتىٔع اإلًٕٚنهذا هق اإليامن اجلٚمع افّن  .[100]ظِّقا افًٔئٚت يدخِقن إػ افْٚر إبديٜإبديٜ, وافذيـ 

 ًٚ  .دون أن يٗمـ بف ئَْ

                                                                                                                                                                                

د هبذا اجلًد وأوٚؾف إػ صخهف )أؿْقمف(, وهذا مٚ يهٍف افَّْهٚرى بـ  ٚد إُؿْقمل»خِؼ فًٍْف جًدًا واحتَّ ٌٍر بنع ش. آحتِّ ـُ وهذا 

ُشٌحٕٚف وتًٚػ, ـّؾ ِصٍٚت افََّْص افتل يتَِّهػ هبٚ اإلًٕٚن, وهذا ُمًتحٔؾ ظذ اهلل ُشٌحٕٚف وتًٚػ,  يَتيض أن ًْٕٛ هلل ظزَّ وجّؾ,

يـ ؟ ؾُٔػ يُقن اهلل ظزَّ وجّؾ هق افًِٔؿ, ويف افقؿٝ ًٍٕف يُقن جٚهاًل ؟ وـٔػ  دَّ ؾُٔػ ٕجّع بغ افََّْٔوغ ؟ وـٔػ يتَِّحد افوِّ

ً ؽر ؿٚدر ؟ هذا ُمًتحٔؾ وؽر مًَقل, وهلذا ؿٚل اهلل ظزَّ وجّؾ يف  يُقن اهلل  ظزَّ وجؾ هق افَدير, ويف افقؿٝ ًٍٕف يُقن ظٚجزا

ـُ َمْرَيؿَ ▬ـتٚبف افُريؿ:  ُٔح اْب
ًِ ْ إِنَّ اّلّلَ ُهَق اْدَ ـَ َؿُٚفقا ِذي َر افَّ ٍَ ـَ ْد  ََ ََٕزل مـ 72و  17]املٚئدة : ♂ فَّ د: اهلل   ً [, وهذا هق ُمتَد افتَّج

 ًَّ امء, جت ًَّ ٍٚت اف د وتٖنَّس وصٚر ادًٔح افذي ظٚش ظذ إرض, هق مًٔح واحد, افذي هق اهلل يف إصؾ, أوٚف فًٍْف افهِّ

الم ! ًَّ ٚد بٚجلًد )اجلقهر افٌؼي( افذي خَِف مـ جًد مريؿ ظِٔٓٚ اف  افٌؼيٜ بقاشىٜ آحتِّ

ـٍ  97 ٔىٚن, وُهؿ يف شج ََٕزَل  -بزظّٓؿ  -♠ يف اجلحٔؿ, وظْدمٚ مٚت ادًٔح افَّْهٚرى يٗمْقن أنَّ أرواح ادقتك يف ؿٌوٜ افنَّ

 ًٚ ؿ ُمًتّّد أشٚش ْٓ ٍَ ّقات. وهذا اف ًَّ ٔىٚن فٔدخِقا مُِقت اف داء مـ ؿٌوٜ افنَّ
ٍِ إػ اجلحٔؿ, فَٔقم بتحرير افذيـ مٚتقا ظذ رجٚء اف

ٚ َأنَُّف ) 9/  4أؾًس مـ ـالم بقفس يف  ًِدَ »َوَأمَّ ُف شَص َّٕ َذ , َؾاَم ُهَق إَِّٓ إِ ٍْ  ً ِٚم إَْرِض اف ًَ ًٓ إَِػ َأْؿ  .(ََٕزَل َأيًْوٚ َأوَّ

يٚن, أو بٚختهٚر, هق ♠ افَّْهٚرى يٗمْقن أنَّ ادًٔح  98 ـِ ▬هق افدَّ ي ٔٚذ بٚهلل, هذا ؾَط 4]افٍٚحتٜ : ♂ َمٚفِِؽ َيْقِم افدِّ ًِ [, واف

ر ادًٔحل, ًٕٖل اهلل ظزَّ وجؾ أن هيدهي ٍْ ُُ يـ احلّؼ, اإلشالم افًئؿ. وُهؿ يًتَدون هبذا بًْٚء فًِٔؿ افّْٚس َمَدى بنٚظٜ اف ؿ إػ افدِّ

حٔح  ؿ افهَّ ْٓ ٍَ َـّ اف تٚبٜٔ, وفُ
ُِ ٛ رأيل  -ظذ بًض افْ ُهقص اف ًَ شٔديـ ؿقمف, ـام ؿٚل اهلل ظزَّ وجّؾ ♠ هق أنَّ ادًٔح  -َح

ٍٔد َوِجئْ ▬يف ـتٚبف افُريؿ:  ِٓ ٍٜ بَِن ؾِّ أمَّ ـُ َْٔػ إَِذا ِجْئَْٚ ِمـ  َُ ٔداً َؾ ِٓ ٓء َص ُٗ يْقٕٜ أو اإلدإٜ 41]افًْٚء : ♂ َْٚ بَِؽ َظَذ َهـ [, وهذه هل افدَّ

شٚفٜ, وأدَّى إمٕٜٚ, وهذا ادًْك ♠ ادَهقدة, أي أنَّ ادًٔح  َِّغ افرِّ شٔنٓد ظذ ؿقمف أمٚم اهلل ظزَّ وجّؾ يقم افَٔٚمٜ بٖنَّف ب

ًٚ وٕصخٚص ♠ مذـقر يف إنٚجٔؾ فًِّٔح  ًٚ, مثؾ ادذـقر  يف وفتالمٔذه أيو قُع: ) 28/  19متَّك آخريـ أيو ًُ َٚل هَلُْؿ َي ََ َؾ

ِٚن َظَذ » ًَ ْٕ ـُ اإِل ََِس اْب قيِن, يِف افتَّْجِديِد, َمَتك َج ُّ ُت ًْ ـَ َتٌِ ِذي ْؿ َأنُْتُؿ افَّ ُُ َّٕ ْؿ: إِ ُُ ِدِه, احْلَؼَّ َأُؿقُل َف ْرِدِّ جَمْ قَن َأنُْتْؿ َأيًْوٚـُ ًُ
َظَؼَ  َظَذ اْثَْْل  جَتِِْ

 ًّٚٔ ْرِش ِئَٔؾ آْثَْْل َظَؼَ  َتِديُْقنَ ـُ ا ٌََٚط إِْهَ ًٚ يف (َأْش َٕفُ ) 41/  12متَّك , وأيو ِٔؾ َوَيِديُْق ـِ َمَع هَذا اجْلِ ي قُمقَن يِف افدِّ َُ َٔ , (ِرَجُٚل ََِْٕٔقى َش

ـِ َمَع هَذا ) 42/  12متَّك ويف  ي قُم يِف افدِّ َُ ـِ َشَت َّ ْٔ ُٜ افتَّ َُ
ِٔؾ َوَتِديُْفُ َمِِ  .(اجْلِ
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تُٛ ُُ   www.alta3b.wordpress.com/books/juice صٍحٜ َظِهر اف

                                                                                                                                                                                

ُهْٚك ِخالف بغ افَّْهٚرى بُخُهقص ـٍٜٔٔ ِؿٔٚمٜ إمقات فِِحًٚب, هؾ شتُقن بٕٚجًٚد أم بدون إجًٚد ؟ هذا اخِلالف  99

ُُٕهقص ـتٚبٜٔ أمّهٓٚ  ٛ ترمجٜ 26/  19أيقب مٌْل ظذ  ًَ ِِْدي َهَذا ): افٍٕٚدايؽ, افذي يَقل َح َْك ِج ٍْ َد َأْن ُي ًْ ِدي َأَرى َوبِدُ َوَب ًَ وِن َج

يػ, و(أظٚيـ اهلل يف جًدي)تَقل:  افًٔقظٜٔ, و(وبجًدي أظٚيـ اهلل)تَقل:  افًربٜٔ ادُنسـٜ, وفُـ (اهللَ  يَقل:  اإلٕجٔؾ افؼَّ

ؿ افَّْص افًزي, وافذي ؿد ُيسجؿ فُال افىَّريَتغ(هبذا اجلًؿ أرى اهلل) ْٓ  ! , وادُنُِٜ يف إشٚس مٌْٜٔ ظذ إصُٚفٜٔ يف َؾ

ًٚ فَِٕٚقن افًٚبؼ, وهٗٓء هلؿ احلٔٚة ش افذيـ ظِّقا افهٚحلٚت»ظْد افَّْهٚرى, ادَهقد بـ  100 ًٚ وؾَ ًٚ صحٔح ُهؿ افذيـ آمْقا إيامٕ

ًٚ فَِٕٚقن افًٚبؼ, ؾدخقل اجلَّْٜ ظْد افَّْهٚرى, أو ش افذيـ ظِّقا افًٔئٚت»إبديٜ, وادَهقد بـ  ُهؿ افذيـ ـٍروا وم يٗمْقا وؾَ

َِّؿ ظْف بقفس يف افًؼات مـ افْ ُهقص, مثؾ: احلهقل  ظذ احلٔٚة إبديٜ فٔس بٕٚظامل, بؾ بٚإليامن, وهذا أشٚس ظَٚئدي تُ

َتِخَر َأَحدٌ ) 9/  2أؾًس  ٍْ ْٔاَل َي ـَ ـْ َأْظاَمل  َْٔس ِم ٌِ ) 9/  10رومٜٔ , (َف ِْ ََ َٝ بِ قَع, َوآَمْْ ًُ بِّ َي َؽ بِٚفرَّ
ِّ ٍَ َٝ بِ ْؾ َؽ َأنَّ اهلَل َأَؿَٚمُف َٕنََّؽ إِِن اْظَسَ

 َٝ َِْه ـَ إَْمَقاِت, َخ ُتقٌب: ) 17/  1رومٜٔ , (ِم ُْ اَم ُهَق َم ـَ ِ٘ياَمٍن, إِلياَمٍن,   بِ
ِ
ـٌ بِر  اهلل َِ ًْ َٔٚ»َْٕن ِؾِٔف ُم ٌَٚر  َؾٌِٚإِلياَمِن حَيْ ٚ اْف /  3رومٜٔ , (شَأمَّ

ِٔح, إَِػ ) 22 ًِ قَع اْدَ ًُ َٔ  بِٚإِلياَمِن بِ
ِ
ِمُْقَن. َٕنَُّف َٓ َؾْرَق بِر  اهلل ْٗ ـَ ُي ِذي ؾِّ افَّ ـُ ؾِّ َوَظَذ  ـُ َٚرًة بِٚإِلياَمِن ) 25/  3رومٜٔ , (  ٍَّ ـَ َمُف اهلُل  ِذي َؿدَّ افَّ

 
ِ
ِٚل اهلل َٓ ْم ِ٘  بِ

ِٜ ٍَ ٚفِ ًَّ ـِ اخْلََىَٚيٚ اف ِح َظ ٍْ ـْ َأْجِؾ افهَّ ِه, ِم ِٚر بِرِّ َٓ ًِ ) 28/  3رومٜٔ , (بَِدِمِف, إِلْط ْح َٕ ُر بِٚإِلياَمِن بُِدوِن إًِذا  َٚن َيَتَزَّ ًَ ْٕ ُٛ َأنَّ اإِل

ُمقسِ  َٜ بِٚإِلياَمنِ ) 30/  3رومٜٔ , (َأْظاَمِل افَّْٚ ْرَف ٌُ َتَٚن بِٚإِلياَمِن َواْف ُر اخْلِ َُٔزِّ َٕٚ ) 1/  5رومٜٔ , (َٕنَّ اهلَل َواِحٌد, ُهَق افَِّذي َش ْر ْذ َؿْد َتَزَّ
ِ٘ َؾ

ِٔح بِٚإِلياَمِن َفَْٚ  ًِ قَع اْدَ ًُ َْٚ َي  بَِربِّ
ِ
 َؾَيِٚهٌر, َٕنَّ ) 11/  3ؽالضٜٔ , (َشاَلٌم َمَع اهلل

ِ
ُمقِس ِظَْْد اهلل ُر بِٚفَّْٚ ـْ َأْن َفَْٔس َأَحٌد َيَتَزَّ

ُِ ٌَٚرَّ »َوف اْف

َٚٔ ٔ) 24/  3ؽالضٜٔ , (شبِٚإِلياَمِن حَيْ ًِ َبَْٚ إَِػ اْدَ دِّ َٗ ُمقُس ُم َٚن افَّْٚ ـَ َر بِٚإِلياَمنِ إًِذا َؿْد  َتَزَّ َٕ ْل  َُ
ِٜ ) 8/  2أؾًس , (ِح, فِ َّ ًْ ْؿ بِٚفِّْ ُُ َٕنَّ

 
ِ
ُٜ اهلل َّٔ

ْؿ. ُهَق َظىِ ُُ َُِّهقَن, بِٚإِلياَمِن, َوذفَِؽ َفَْٔس ِمْْ د ظذ أنَّ إظامل ٓ دخؾ هلٚ يف مًٖلٜ أن يْٚل اإلًٕٚن اخلالص, (ُُمَ . بقفس ُيندِّ

ِّٓٚ مٌْٜٔ ظذ اإل ؾ افٌَِل ؾَط. ظْدٕٚ ٕحـ ادًِّغ, ٕجد أنَّ اإليامن ُٓبّد أن يُقن وفُـ افَؤٜ ـ َّ ًَ يامن ؾَط ٓ ؽر, أي ظذ اف

ر ظٌٚرة  ًٚ, هذا طٚهٌر يف افَرآن افُريؿ يف تُرا ًٚ صحٔح ًٚ صٚدؿ ٚحِلَِٚت ▬مًف أظامل فُٔقن إيامٕ ُِقا افهَّ
ِّ ـَ آَمُْقا َوَظ ِذي وٕجد ♂, إِنَّ افَّ

ًٚ هذا ادًْك ادُْ شٚفٜ ادًْقبٜ فـ أيو ُؿ:  16) 26-16/  2يًَقب ٚؿض فُالم بقفس يف افرِّ ـُ َٚل هَلاَُم َأَحُد ََ اَلٍم, اْشَتْدِؾئَٚ »َؾ ًَ اْمِؤَٚ بِ

ٚ ًَ ٌَ ُٜ؟ ش َواْص ًَ ٍَ ْْ ِد, َؾاَم اْدَ ًَ ٚ َحَٚجِٚت اجْلَ ُىقمُهَ ًْ ـْ َمْ ُت
ُِ َذا اإِلياَمُن َأيًْوٚ 17َوف َُ ـْ َفُف َأظْ , ه ُُ ٌٝ يِف َذاتِفِ , اَمٌل إِْن َمْ َي قُل َؿِٚئٌؾ:  18. َمِّٔ َُ ـْ َي

ُِ ف

َٝ َفَؽ إِياَمٌن, َوَأنَٚ يِل َأْظاَمٌل » ََٕؽ بُِدوِن َأْظاَمفَِؽ, ش َأنْ َْٖظاَميِل إِياَميِن َأِريِن إِياَم ُؾ.  19. َوَأنَٚ ُأِريَؽ بِ ًَ ٍْ ًْٚ َت ًَ ـُ َأنَّ اهلَل َواِحٌد. َح ِم ْٗ َٝ ُت َأنْ

َٔٚضُِغ يُ  ونَ َوافنَّ ر 
ًِ َن َْ ِمُْقَن َوَي ق هبٚ إيامٕؽ[ ْٗ ٔىٚن إن م يُـ فؽ أظامٌل ُتهدِّ ََِؿ  20 ]أي أنَّف ٓ ؾرق بْٔؽ وبغ افنَّ ًْ ـْ َهْؾ ُتِريُد َأْن َت

ُِ َوف

 َٚ ٌٝ َأهي  ٌَٚضُِؾ َأنَّ اإِلياَمَن بُِدوِن َأْظاَمل َمِّٔ ُٚن اْف ًَ ْٕ ِهُٔؿ  21؟ اإِل ْر إِْبَرا َٕٚ بَِْٕٚظاَملِ َأَلْؿ َيَتَزَّ َم إِْشَحَٚق اْبَُْف َظَذ اْدَْذَبِح؟ َأبُق ى َأنَّ  22, إِْذ َؿدَّ َؾَسَ

َؾ َمَع َأْظاَمفِفِ  ِّ َؾ اإِلياَمنُ , اإِلياَمَن َظ ِّ ـْ ٚئُِؾ:  23, َوبَِْٕٚظاَمِل ُأ ََ َتُٚب اْف ُِ ا »َوَتؿَّ اْف َٛ َفُف بِرًّ
ًِ  َؾُح

ِ
ِهُٔؿ بِّٚلل ـَ إِْبَرا  َوُدظِ ش َؾآَم

ِ
]بقفس َل َخَِِٔؾ اهلل

ًٚ, وهق أنَّ إبراهٔؿ  ًٚ يًتنٓد هبذا افَّْص وفُـ يف مًْك ُمْٚؿض ُتٚم ٕٚل افِزّ مـ خالل اإليامن وفٔس إظامل, راجع ♠ أيو

ٚنُ  24. [6/  3وؽالضٜٔ  3/  4رومٜٔ  ًَ ْٕ ُر اإِل ُٜ َأيًْوٚ,  25. هُ َٓ بِٚإِلياَمِن َوْحدَ , َتَرْوَن إًِذا َأنَُّف بَِْٕٚظاَمِل َيَتَزَّ َٔ
ِٕ ا ذفَِؽ َراَحُٚب افزَّ َرْت ـَ َأَمٚ َتَزَّ

ْؿ يِف َضِريؼ آَخَر؟ بَِْٕٚظاَملِ  ُٓ ُشَؾ َوَأْخَرَجْت  افر 
ِٝ َِ ,  26, إِْذ َؿٌِ ٌٝ َد بُِدوَن ُروٍح َمِّٔ ًَ اَم َأنَّ اجْلَ ـَ ٌٝ َٕنَُّف  َذا اإِلياَمُن َأيًْوٚ بُِدوِن َأْظاَمل َمِّٔ َُ . (ه
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 ظَٔدة افتَّثِٔٞ أمٚم ادْىؼ وافًَؾ

ر أظّؼ مـ هاً  بٚظتٌٚرهٚ ثِٔٞافتَّ  ظَٔدة إػ ادًٔحل افًَؾ يْير]. 118صـ -ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ : بٔنقي ِحِّل  إها

َُ  مدَ ظَ  دجرَّ دُ  مْٓٚ إٓتَٚص أو رؾوٓٚ ٚوفُُٜم  دون [102]ًِٔؿوافتَّ  ؾٖم  افتّ  مـ بّزيٟ قاجٓٓٚيُ  ؾٓق وفذا. [101]اإلهلٜٔ  ظذ درةاف

                                                                                                                                                                                

راجًٜ شًِِٜ ُُمٚرضات: دزيد م ُّ مدخٌؾ إػ ادًٔحٜٔ وؿراءة يف رشٚئؾ ـ ادًِقمٚت بُخُهقص افًَٚئد افتل بؼَّ هبٚ بقفس, ُؿؿ ب

  http://eld3wah.net/catplay.php?catsmktba=354 بقفس

ؾ أو ظَٔدة, ٓ يًتىٔع اإلًٕٚن إدراـف. ؾٚفثٚفقث ِهّ ٓ يًتىٔع اإلًٕٚن يف اظتَٚد افَّْهٚرى, افنِّ  101 َّ ء َظ هق رء اإلهلل, شقا

ِْٛ, افذي بف حيهؾ اإلًٕٚ داء وافهَّ
ٍِ د ِهّ ٓ يًتىٔع اإلًٕٚن إدراـف أو ؾّٓف, وهٚتٚن افًَٔدتٚن أشٚس فِ  ً ن إدراـف وؾّٓف, وافتَّج

ِِّػ ء ـ٘يامن  ظذ اخلالص. ويف اإلشالم, ٓ ُيُ ِِّػ اإلًٕٚن بام ٓ ضٚؿٜ فف بف, شقا ٚ, بًّْك أنَّ اهلل ظزَّ وجّؾ فـ ُيُ َٓ ًَ َّٓ ُوش ًٚ إ اهلُل ًٍٕ

ؽ بام  ًَّ قيٜ افتل يٌَِٓٚ اإلًٕٚن ويٍّٓٓٚ وفذفؽ تثٌٝ يف ؿٌِف, ؾُٔػ فإلًٕٚن أن يتّ ًَّ ىرة اف
ٍِ أو أظامل, وافًَٔدة اإلشالمٜٔ هل اف

ًٚ مل  ٚ ٓ يٍّٓف !ٓ ُيدرـف, أو يًّؾ وؾَ

ِِّّقن ٕمقر ٓ ُتدِرـقهٚ, مثؾ اإليامن  102 ؿ ُتً بًض افَّْهٚرى يَقفقن: ملٚذا ُتًٌٔقن ظِْٔٚ هذا, ومًروٌف ظْدـؿ يف اإلشالم أنَُّ

د ٗال ظْف بِدظٜ ! وفِرَّ  ً ء مًِقم, وافُٔػ جمٓقل, واإليامن بف واجٛ, واف ء اهلل ظزَّ وجّؾ ظذ ظرصف, ؾتَقفقن: آشتقا َٕقل  بٚشتقا

ٚ ٕٗمـ هبذه افًَٚئد,  ء يف ـتٚب اهلل ظزَّ وجّؾ أو يف ُشَّْٜ ُمّد  أوًٓ:إنَّ افٍرق بْْٔٚ وبغ افَّْهٚرى هق أنَّْ ٚ ثٚبتٜ وواوحٜ, شقا ٕهنَّ

ٌٝ ظـ اهلل ظزَّ وج☺,  حٔح افّثٚبٝ مقجقد, فِذا َفِزم اإليامن بف, أّمٚ ظْد افَّْهٚرى, ؾال يقجد ٌَٕؾ ثٚب ّؾ حتك يًتىٔع ؾٚفََّْؾ افهَّ

اإلًٕٚن أن يٌَؾ هذه افًَٚئد ظذ أشٚس افتًَِّٔؿ هبٚ, ؾٓل مقجقدة ؾَط يف ـتٚبٚت آبٚء َظْك ادجٚمع ادًُقٕٜٔ, وظْدمٚ يتّؿ 

س ٕجدهؿ يٖعقن بُُْهقص ؽر ُُمُّٜ يتّؿ تًٍرهٚ ظذ ُأُشس إيامٕٜٔ شٚبَٜ.  ًٚ آشتنٓٚد بٚفُتٚب ادَُدَّ : أي ظَٔدة إشالمٜٔ ثٕٚٔ

ة ُمّد ي ٌُقَّ ُٕ ًٚ بًَِف, فٌَقفف  بٖدفٜ ظَِٜٔ ومْىَٜٔ, وبراهغ شٚضًٜ ٓ تٌَؾ افَِّْٚش, ؾ٘ذا ثٌٝ فإلًٕٚن بٕٚدفٜ ☺ ٌَِٓٚ ادًُِؿ أشٚش

رشقُل اهلل, ؾٔجٛ أن يٌَؾ اإلًٕٚن ـّؾ مٚ جٚء بف هذا افرشقل, حتك وإن ـٚن يف بًض ☺ وافزاهغ افتل خيتزهٚ بًَِف أنَّ ُُمّدًا 

ًٚ ء أمقر تٍٚصٔؾ ٓ يًتىٔع اإلًٕٚن ظَؾ اإلًٕٚن أن حُئط هبٚ ظِامً, مٚ جٚ : أي أمر مـ أمقر افًَٔدة اإلشالمٜٔ حتتقي ظذ جقإٛ ثٚفث

ٚ يف إصؾ مٌَقفٜ ظَاًل ومٍٓقمٜ, وهذا مًْك ظٌٚرة  ٚ ٍٕٓؿ مًْك ش, آشتقاء مًِقم»ؽٚموٜ ظذ ظَؾ اإلًٕٚن, ٕجد أهنَّ أي أنَّْ

ء, وٍٕٓؿ  ُِّق وآرتٍٚع, أي أنَّ اهلل ظزَّ وجّؾ هق إظذ, وفُـ افًَؾ ٓ يًتىٔع أن ُيدرك ـٍٜٔٔ آشتقاء آشتقا ًُ أنَّ ادَهقد هق اف

َِّّس, ٕ ق واف ّؿ وافتَّذو  ٌََك وافنَّ ّع واف ًَّ س: اف ّْ َّٓ مٚ يهؾ إفٔف مـ ِخالل احلقاّس اخلَ حـ ٓ ًٕرف ٕنَّ افًَؾ ٓ يًتىٔع أن ُيدِرك إ

ُٕدِرك افٍُٜٔٔ, ؾًِْٔٚ اإليامن بٚخلََز, مع افتَّقؿ ػ ظـ افٌحٞ يف افٍُٔٔظـ آ ٔؾ وٓ أن  َّٓ بٚخلََز, ؾال ًٕتىٔع أن ٕتخَّ ء إ ٜ وأن شتقا

ٌَِهرُ ▬ٕٗمـ بَقل اهلل ظزَّ وجّؾ:  ُٔع اف
ِّ
ًَّ ٌء َوُهَق اف ْثِِِف َرْ ِّ ـَ  [11]افنقرى : ♂ َفَْٔس 
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إرؤٜ وافَقة  . ؾْٓٚك أمقر ٓ ٍّٕٓٓٚ بٚفُٚمؾ يف افىًٌٜٔ, ومع ذفؽ ٓ ٕرؾوٓٚ مثؾ افُٓربٚء واجلٚذبٜٔبٚفُٚمؾ اشتًٔٚهبٚ

 [.[103]ثِٔٞ بٖظامل ادْىؼ وافتٖمؾ وافَٔٚسوفَد واجف افًَؾ ادًٔحل ظَٔدة افتَّ , ادٌْٚضًٜٔٔ

 ًٚواة إؿٕٚٔؿ افثالثٜ يف اجلقهر اإلهللمُ 

وهلؿ  ْٚك أؾؤِٜ بغ إؿٕٚٔؿ, ؾٚفثالثٜ يف جقهر إهلل واحد,فٔس هُ ]. 118صـ -ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ : بٔنقي ِحِّل

ًٚ أظيؿ مـ أؿْقم.ضًٌٜٔ واحدة وهل افىَّ   [ًٌٜٔ اإلهلٜٔ, وٓ يٌٌْل أن يتٌٚدر إػ ذهـ افًٌض أنَّ أؿْقم

ٜ يف ظَٔدة افتَّثِٔٞ وافتَّقحٔد مِحقطٚت هٚمَّ
[104] 

 .120 ,119صـ -ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ : بٔنقي ِحِّل

 ُٓ  هق بؾ ,إفقهٜٔ مـ زءً ُج  ؾّثِّ يُ  ٓ آبـ وأؿْقم. [106]واحد جقهر يف أؿٕٚٔؿ ثالثٜ ْٚكهُ  أو ,[105]أؿٕٚٔؿ وثالثٜ واحدٌ  إهلٌ  اً إذ ْٚكؾ

َُ  وحفِر   ًٌٜبٚفِّْ  إمر وـذفؽ افالهقت, ؾءمِ   .اهلل ؾٓق ,سدُ اف

                                                 

ح افثٚفقث ظـ ضريؼ افَٔٚس بٕٚمثِٜ, ؾٓؾ ُيَٚس اهلل ظزَّ وجّؾ بّخِقؿٚتف ؟ ادخِقؿٚت ُتَٚس افَّْهٚرى دائامً حُيٚوفقن ذ 103

ؿ  ً أحد فًَُْٔف بف. ادُنُِٜ افٌُرة افتل وؿع ؾٔٓٚ افَّْهٚرى هل أهنَّ قا ٍُ ـُ ـ فف  ُُ َـّ اهلل ُشٌحٕٚف وتًٚػ م ي ٌِّٓقن اهلل بٚدخِقؿٚت, وفُ ُين

ٔٚذ بٚهلل, ؾٔ ًِ ٍُالين ـذا وـذا, وـذفؽ ٕجد يف افثٚفقث ـذا وـذا, ودائامً مٚ ٕجد أنَّ هذه بّخِقؿٚتف واف َقفقن ـام أنَّ ادخِقق اف

ٚيٜ  ّس, وتٚرة يًتخدمقن مثٚل اإلًٕٚن, ويف افِّْٓ وحٚت أبٚء فِثٚفقث, ؾتٚرة يًتخدمقن مثٚل افنَّ إمثِٜ ٓ ُتقاؾؼ أصاًل ُذُ

َُٕٚرن وصػ أبٚء فِثٚفقث بام يُ  َِّؿ أبٚء ظـ ظَٔدة وٓدة ظْدمٚ  َّٓ تْٚؿوٚت. ظذ شٌٔؾ ادثٚل, ظْدمٚ يتُ يب يف إمثِٜ ٓ ٕجد إ

ة, ؾُٔػ َٕقل إنَّ ادخِقؿٚت َتِِد ثؿ َٕقل إنَّ اهلل ظَٔؿ ! )راجع َظِه  ر آبـ مـ أب, ٕجدهؿ يَقفقن إنَّ اهلل هق مهدر ـّؾ ُأبُقَّ

قهلؿ افٌؼيٜ. ؾٓؾ َيقز أن ثٚفقثِحقار حقل افـِتٚب ـرف س اإلشُْدري:  َُ َّٔؾ مدى افًٍٚد افذي َوَصؾ إفٔٓٚ ُظ ل(. ُت , اجلُزء إوَّ

ِٜ ▬ًْٕٛ هلل ُشٌحٕٚف وتًٚػ ـّؾ مٚ ُيًْٛ فإلًٕٚن ؟ صدق اهلل افًئؿ,  ََٔٚم
َِ ٌَْوُتُف َيْقَم اْف ًٚ َؿ َْرُض مَجًِٔ ْٕ َ َحؼَّ َؿْدِرِه َوا َوَمٚ َؿَدُروا اّللَّ

امَوا ًَّ قنَ َواف ـُ َٚػ َظامَّ ُيْؼِ ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ ِِْٔف ُش
ِّ
َٔ ٌٚت بِ  [67]افزمر : ♂ ُت َمْىِقيَّ

ُِتٚب بَْؾ هذا اجلُزء مـ ـتٚب افدـتقر مقريس تقارضوس:  104 ِْؿ افالهقت افًَٔديؿٚم مٗفِّػ اف  .240-237, صـ1, جـِظ

ؾٚدَهقد بتًٌر إهل واحد, أي أنَّ ُهْٚك جقهر إهلل واحد, أو ش, جقهٌر واحٌد, ثالثٜ أؿٕٚٔؿ»أبٚء إوائؾ اشتخدمقا تًٌر  105

َـّ افَّْهٚرى ٓ يٗمْقن بنخص إهلل واحد Monotheismألقهٜٔ واحدة  , مثؾ افٔٓقد Uni-Personal God, وفُ

 .Tri-Personal Godوادًِّقن, وفُـ يٗمْقن بثالث أصخٚص إهلٜٔ 

ْٚك أؿْقم  106 ُٓ مـ اخلىٖ أن يَقم ادًٔحل بنخهْٜ اجلقهر, أي أن َيًؾ اجلقهر اإلهلل بّثٚبٜ ـٔٚن حيقي ثالث ـٕٔٚٚت أخرى ! ؾ

َّٓ يف أؿْقم. إذن,  ٜ بف وفف إرادة, أو مٚ يَقم ؾٔف اجلقهر.(, وُهْٚك جقهر, واجلقهر ٓ وجقد فف إ )ـٚئـ حََٔل فف صخهٔتف اخلٚصَّ
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َُ  وحافر   اهلل آبـ, اهلل أب, اهلل ٌٜ  ,واحدٌ  , وجقهرٌ واحدٌ  الثٜ آلٜٓ بؾ إهلٌ ث فًٔقا  وفُـ ,[107]سدُ اف وذات  ,[108]واحدةٌ  وضًٌٔ

ر أؿْقم أب بدون ُّـ تهق  وٓ يُ ات اإلهلٜٔ, ْٚك أجزاء يف افذّ ؾِٔس هُ  ,[110]ًَْؿجقهر اهلل ؽر مُ  يف ثالثٜ أؿٕٚٔؿ. [109]واحدة

َُ أو أؿْقم أب أو أؿْقم آبـ بدون أؿْقم افر  , أو أؿْقم آبـ بدون أب, آبـ ي إػ ٓ تٗدِّ  , وـام أنَّ إؿٕٚٔؿ افثالثٜ[111]سدُ وح اف

 حدة اجلقهر ٓ تٌِل اخلهٚئص إؿْقمٜٔ.تًَٔؿ يف اجلقهر, ؾُذفؽ وِ 

َُ أب بهٍتف هق مهدر افالهقت وإفقهْٜٔٚ هل وحدإٜٔ افقحدإٜٔ هُ  ,شٕٗمـ ب٘هل واحد أب» يف ظٌٚرة: اس افٌَىل دّ . ويف اف

َُ  ,شثٚفقث أب ادًٚوي» َٕقل: ُْٔير فمب بٚظتٌٚره ادهدر , أي أب وـِّتف وروحف, ثٚفقث أبوس هق د  أي أنَّ افثٚفقث اف ؾ

 .[112]يف افثٚفقث

                                                                                                                                                                                

ًٕتىٔع أن َٕقل ثالثٜ أؿٕٚٔؿ مـ جقهر واحد, وفُـ ٓ َٕقل ثالثٜ أؿٕٚٔؿ يف جقهر واحد, ٕنَّ اجلقهر يف إؿْقم, وفٔس إؿْقم يف 

 اجلقهر.

ر ؿقل اهلل ظزَّ وجّؾ:  107 َـّ ٜ بَٕٚقن إيامن أثْٚشٔقس, وتذ ْ إِنَّ اّلّلَ ▬راجع افتًََِّٔٚت اخلٚصَّ ـَ َؿُٚفقا ِذي َر افَّ ٍَ ـَ ْد  ََ ـْ  فَّ  َوَمٚ ِم
ٍٜ ُٞ َثاَلَث َثٚفِ

ْؿ َظَذاٌب َألِ  ُٓ ُروْا ِمْْ ٍَ ـَ ـَ  ِذي َـّ افَّ ًَّ َّ قُفقَن َفَٔ َُ ْ َظامَّ َي قا ُٓ ْ َيَْت  [ 73]املٚئدة : ♂ ٔؿٌ إَِفـٍف إَِّٓ إَِفـٌف َواِحٌد َوإِن مَّ

 ادَهقد أنَّ فُّؾ أؿْقم مجٔع ِصٍٚت افىًٌَّٜٔ اإلهلٜٔ. 108

ة أخرى يَقم بنخهْٜ اجلقهر.ُيًزِّ ظـ اجلقهر بُ 109  ؾ ذات, ؾّرَّ

ؿ اجلقهر اإلهلل, وهذا ٓ َيقز يف  110 ًِّ ك أريقشٔقن افِقٓدة احلََٜٔٔ مـ اهلل, وإٌٓثٚق احلََٔل مـ اهلل, بدظقى أنَّ هذا ُيَ ٍَ َٕ

ُدس أؿ َُ وح اف َِِّٜ بًّْك أنَّ أب أؿْقم, وآبـ أؿْقم, وافر  ِّٓٚ ُمتً ْقم, وٓ يًتىٔع ادًٔحل أن يَقل: وفُـ حّؼ اهلل. وافَؤٜ ـ

ًى َُ ر َوَؿَع ؾٔف شٚبِٔٔقس, وتّؿ حرم تًٚفّٔف يف ادجّع ادًُقين افثٚين, يف مديْٜ اف ٍْ ـُ ْىْٜٔٔ فًٔقا ثالثٜ أؿٕٚٔؿ بؾ أؿْقم واحد, ؾٓذا 

ظٚء تًَٔؿ اجلق381 ُدس ثالثٜ أؿٕٚٔؿ, بٚدِّ َُ وح اف هر اإلهلل ؟ أريقشٔقن ؿٚفقا إنَّ م. إذن, مٚ ظالؿٜ ـقن أب وآبـ وافر 

ٜ فالبـ مـ ِخالل افِقٓدة احلََٜٔٔ مـ أب, وآظساف بٖنَّ آبـ أخذ جقهر أبٔف بقاشىٜ هذه افقٓدة,  آظساف بُْٔقٕٜ خٚصَّ

ًٚ( هبذه افقٓدة, هذه آظساؾٚت مجًٔٓٚ تَتيض افَقل  بتًَٔؿ اجلقهر يف ـٕٔٚغ وآظساف بٖنَّ آبـ أخذ ـْٔقٕتف )أي أصٌح أؿْقم

ِّٔزة مـ ٍٕس اجلقهر يَتيض  ـ ُهْٚك وٓدة حََٜٔٔ. بٚختهٚر صديد: وجقد ـٕٔٚٚت ُمتّ ُُ )أؿْقمغ(, وإن م يُـ ُهْٚك تًٌَٔؿ ؾِؿ ي

ِزَم افَقل بٖنَّ اهلل أؿْقم واحد. َِ َّٓ ؾ  تًَٔؿ هذا اجلقهر بْٔٓؿ, وإ

أب ٓ يًتّد يف ـْٔقٕتف ظذ إحد, ؾٓذا ُئِّّز أؿْقم أب ظـ إؿْقمغ أخريـ, ؾّـ أجؾ ادًُٚواة بْٔٓام, يَقل افَّْهٚرى  111

َّٓ ب ُدس ٓ يُقٕٚن إهلغ حََٔغ إ َُ وح اف ُدس, ـام أنَّ آبـ وافر  َُ وح اف َّٓ بٚٓبـ وافر  ًٚ إ ؿ ٚٔب. وإنَّ أب ٓ يُقن اهلًإ حََٔٔ ـٖهنَّ

 .اهلل افُٚمؾ وؽر ادحتٚج فقءأخذوا بٌّدأ: ادًُٚواة يف افي ِؿ ظدٌل. راجع افتًََِّٔٚت اهلٚمنٜٔ حقل مقوقع: 

َّٜٔ أو إشٌَٜٔ افتل تُقن فمب دون إؿْقمغ أخريـ. وأنَّ ٓهقت أب  112
ٌِِْ ََ ـّؾ هذه افتًٌَّرات ُتًتخدم يف تقؤح مًٚين اف

ُدس أخذا افالهقت مـ أب بٚفِقٓدة وإٌٓثٚق.ؽر ُمُتًٛ مـ أ َُ وح اف َـّ آبـ وافر   ؿْقم آخر, وفُ
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يس (. ويَقل افَدِّ 255ـص, يريٜ)ادىٚفٛ افَّْ  شإنَّ أب وحده يٌْقع افالهقت افٍٚئؼ اجلقهر» ؿٚل ديقًٕٔٔقس إريقبٚؽل:

َّٕ  ,ٚ أبأمّ » أثْٚشٔقس افرشقيل: , )ادرجع افًٚبؼ شوحويٌْقع آبـ وافر   ,وهق إصؾ ,[113]َٕصف حٚوي افُامل بقجقده مـ ؽر ؾ٘

ٍَ  (.258ـص وح وافر   ,. آبـ هق ابـ أب[114]ير إػ افثٚفقث بٚظتٌٚره أب بُِّتف وروحفهق افَّْ , اً ٚفقث إذحٔح فِثّ ؿ افهَّ ْٓ اف

 َُ َِّ وح ادُ س هق افر  دُ اف  .واحدٍ  وافثٚفقث يف آنٍ حدإٜٔ ؿ ظـ افقِ ٌْثؼ مـ أب. وظذ هذا افقوع ٕتُ

 َِّ ًٚ, ؾْحـ ٓ ٕتحدَّ ظْدمٚ ٕتُ ًٚ صحٔح َُ ث ظـ أب وآبـ وافر  ؿ ظـ ثٚفقث أب, ُٕقن ؿد ؾّْٓٚ افثٚفقث ؾٓامً دؿَٔ س دُ وح اف

ن مْٓؿ وحدإٜٔ, وفُـ بٕٚحرى ْٕير إػ آبـ مُ  ثؿَّ  ,ـٍّْهِغ قِّ َُ ًٚ بٚٔب, وـذفؽ فِر  ُٕ َُ رتٌى ًٚ بٚٔب, س مُ دُ وح اف ويف ٍٕس رتٌى

 .[115]افقؿٝ يُقن فٍُؾ أؿْقمف اخلّٚص 

َُ ومْف يٌْثؼ افر  , د آبـقفَ أب افذي مْف يُ ظْدمٚ َٕقل اإلهل افقاحد  ِـّ , ؾّـ افقاوح, أنَّ سدُ وح اف , [116]ْٚ ظذ وحدإٜٔ اهللد هُ ْٚ ٕٗ

ث ظـ حد  ظْدمٚ َٕقل: أب بُِّتف وروحف, ٓ يٌَك جمٚل فِتَّ ديٜ حْٔام ٕتحدث ظـ إؿٕٚٔؿ افثالثٜ. مٚ ُيٍٓؿ  خىٖ مـ تًد   دّ وِو 

 ديٜ يف افثٚفقث.افتًد  

 

                                                 

إذا ـٚن أب يهػ بٖنَّف حٚوي افُامل بقجقده مـ ؽر َٕص, ؾِامذا حيتٚج افُٚمؾ إػ أن َيِِد أو يٌُثؼ, ؾُٔقن مًف اثْٚن آخران ؟  113

لَّ َوُؿِؾ احْلَ ▬صدق اهلل افًئؿ افَٚئؾ يف ـتٚبف افُريؿ:  ـَ افذ  ُف َويِل  مِّ ـ فَّ ُُ ِِْؽ َوَمْ َي ُ يٌؽ يِف اْد
ُف َذِ ـ فَّ ُُ ِذي َمْ َيتَِّخْذ َوَفدًا َوَم َي  افَّ

ِ
ّ
ِ
ُد ّلل ّْ 

ٌِراً  ُْ ُه َت ْ زِّ ـَ ء : ♂ َو ظذ أن  [, ؾال يُقن أؿْقٌم مع أؿْقٍم إٓ حلٚجٜ, وهذه احلٚجٜ دفٔؾ ُذلٍّ واؾتَٚر وَظَقز, ؾٓق م يَدر111]اإلها

ه ذفؽ. ٍرده, ؾٚحتٚج أن يُقن مًف آخر, واهلل ُشٌحٕٚف وتًٚػ يتْزَّ ُّ ؿ إمر ب ِّّ  ُيت

يف  هذا تًٌٌر ُُمٚدٌع, ٕنَّف إذا اظتز إًٌٕٚن أنَّ إؿْقم افثٚين يف افثٚفقث هق ـِّٜ أب بًّْك ِصٍٜ فف, أو أنَّ إؿْقم افثٚفٞ 114

ًٚ بٖنَّ فف ـِّٜ وروح, بؾ ثالثٜ أؿٕٚٔؿ, أو افثٚفقث هق روح أب بًّْك ِصٍٜ فف, ؾ ًٚ واحدًا ُمتَِّهٍ ٍر. ؾٚفثٚفقث فٔس أؿْقم ـُ ٓذا 

 أصخٚص إهلٜٔ, ـؾ أؿْقم يتَِّهػ بجّٔع ِصٍٚت اجلقهر اإلهلٜٔ.

قرة  115 َّٓ أنَّ ادًٔحل ٓ يًتىٔع أن يٌِل آظتَٚد بُْٔقٕٜ ثالثٜ. مٓام ـٕٚٝ افه  ظٚء وجقد آرتٌٚط, إ افتل يف ظَؾ رؽؿ ادِّ

اَم اّلّلُ إَِفـٌف َواِحٌد ▬ادًٔحل فِثٚفقث, ؾال َيقز فف أن يٍْل ـقهنؿ ثالثٜ, واهلل ظزَّ وجّؾ يَقل:  َّٕ
ْؿ إِ ُُ ْ َخْراً فَّ قا ُٓ ٌٜ إَت ْ َثاَلَث قُفقا َُ َوَٓ َت

ـَ  اَمَوات َوَمٚ يِف إَْرِض َو ًَّ ُف َمٚ يِف اف قَن َفُف َوَفٌد فَّ ُُ ُف َأن َي َٕ ٌَْحٚ  َوـِٔالً ُش
ِ
ك بِّٚلّل  [171]افًْٚء : ♂ ٍَ

د 116 ر ٕنَّ هذه إؿقال ٓزُمٓٚ افَقل بتًد  ٍْ ـُ ـٌ مقفقٌد مـ أٍب, ؾٓذا  ًٚ, وأنَّ اهلل اب د افَقل بٖنَّ اهلل وافٌد َوَفد ابْ َّٓ  جُمرَّ ادًٌقدات, وإ

ٌْثؼ ـْٔقٕٜ حََٜٔٔ, واهلل ُشٌحٕٚف و ُّ ك ـقٕف وافدًا أو مقفقدًا, ؾِٔس فِّقفقد ـْٔقٕٜ حََٜٔٔ, وفٔس فِ ٍَ َٕ تًٚػ يف ـتٚبف افًزيز 

َـّ افْهٚرى يَقفقن إنَّ اهلل َوفَ  ً أحد. وفُ قا ٍُ ـُ ـ فف  ُُ د آبـ, وإٌثؼ وأخزٕٚ أنَّف واحٌد, أحٌد, ؾرٌد صٌّد, م َيِِد, وم ُيقَفد, فذفؽ م ي

ُدس, وفذفؽ ؾٓٗٓء افثالثٜ ُمتًٚوون يف ـّؾ رء ِمّ  َُ وح اف  ٚ خيّص اجلقهر اإلهلل.مْف افر 
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ة أؿْقم افُِّٜ فمب  ٓهقت آبـ: ذح ُبُْقَّ

 افُِّٜ ؾٖؿْقم ,[117]ظَِٜٔ روحٜٔ ةقَّ ُْ بُ  هل فمب افُِّٜ أؿْقم ةقَّ ُْ بُ ]. 136صـ -ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ : بٔنقي ِحِّل

 ,ضًٌٜٔ أب ٕقر ٕنَّ  ,وجقهره أب ضًٌٜٔ مـ ؾٚٓبـ ,وأصِٜٔ ضًٌٜٔٔ وٓدة ,[118]قرهُ افد   ـّؾ  ؿٌؾ ,إزل ْذمُ  أب مـ مقفقد

قر مـ ْٚ بًّْك اإلوٚءة واإلصًٚع بٚفْ  ٓدة هُ يضء مـ ٕقر أب, ؾٚفقِ ويُ  عّ ِن ف يُ قر بًْٔف, وهق مقفقد ٕنَّ وضًٌٜٔ آبـ هل افْ  

 [, وفذفؽ ؾٓق مقفقد ؽر ُمِقق.[120]ؼِْ فًٔٝ بًّْك اخلَ  ٓٚ, وفَُّْ [119]قرافْ  

َُ افر    س يٌْثؼ مـ أب وحدهدُ وح اف

 .144, 143صـ -ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ : بٔنقي ِحِّل

َُ . افر  [121](26/  15حْٚ )يق شمـ ظْد أب يٌْثؼافذي  روح احلّؼ » ؿٚل افًٔد ادًٔح: ًٚ )يًٌْٞ( مـ أب  س يٌْثؼدُ وح اف إٌثٚؿ

ِّ مُ  وٓ ٕٚر بدون  ,ف ٓ تقجد حرارة بدون ٕٚرًٌٔل أنَّ مثؾ إٌثٚق احلرارة مـ افْٚر, ومـ افىَّ  ,ػْذ إزل وإػ إبد بٌر تقؿ  مُ  ا رًّ ًت

َُ ور افر  دُ , وُص [122]حرارة ًٚ, دُ وح اف ً فف ظـ ُص س مـ أب دظٚه افًٔد ادًٔح إٌثٚؿ  .[123]وٓدةور آبـ مـ أب افذي دظٚه دُ ُتٔٔزا

                                                 

َـّ ادًٔحل حُيٚول دائامً  117 ٓ يًتىٔع أن يٍْل ادًٔحل أنَّ افِقٓدة حََٜٔٔ, وبقاشىٓٚ أصٌح فألؿْقم افثٚين ـْٔقٕتف ووجقده, وفُ

ٚ وٓدة ظَِٜٔ, فَُّْف ٓ يًتىٔع  ر أنَّ هذه افقٓدة مثؾ وٓدة إجًٚد, ؾَٔقل, إهنَّ أن يَقل وٓدة أن يكف افًَؾ ظـ أن يتهقَّ

ٍَك ظـ ًٍٕف  أي صٍُؾ مـ أصُٚل افِقٓدة, ؾِؿ يْ َٕ ٍل جمٚزيٜ ؽر حََٜٔٔ, وبكف افَّْير ظـ ـٍٜٔٔ افِقٓدة ؾ٘نَّ اهلل ُشٌحٕٚف وتًٚػ 

 [3]اإلخالص : ♂ َمْ َيِِْد َوَمْ ُيقَفدْ ▬وٓدة بٍُٜٔٔ ُمًَّْٜٔ, بؾ افقٓدة مُجِٜ وتٍهٔاًل, يف ؿقفف تًٚػ: 

ُدس. ـالم 118 َُ وح اف ًٚ, فٍْل أشٌَٜٔ أب ظذ آبـ أو ظذ افر   ُيَٚل إيامٕ

 إذا ـٚن هذا هق تًريػ افِقٓدة, ؾام هق تًريػ إٌٓثٚق ؟ يف احلََٜٔ ادًٔحٔقن ٓ يًرؾقن افٍرق بغ آثْغ. 119

ِْؼ أب فالبـ مـ افًدم.ردًا ظذ أريقشٔغ افذيـ امتًْقا ظـ افَقل بِقٓدة حََٜٔٔ, وؿٚفقا إنَّ افقٓدة ه 120  ل ضريَٜ َخ

(, وهذه افُِّٜ مذـقرة يف κ οπες εη ι ekporeuetai ش )إـٌقريقإتّٚي »هل ش يٌْثؼ»افُِّٜ افٔقٕٕٜٚٔ افتل تّؿ ترمجتٓٚ إػ  121

, رؤيٚ 14/  16, رؤيٚ 5/  11, رؤيٚ 17/  9, رؤيٚ 23/  7, مرؿس 19/  7, مرؿس 21/  17ُُٕهقص ُأخرى ـثرة, ِمثؾ: متَّك 

َّٓ يف هذا افَّْص, وتؿَّ ترمجتٓٚ يف افْ ُهقص إُخرى إػ ش يٌْثؼ», وم ُتسجؿ إػ 15/  19 مجٜ حٚصٌؾ ش. خيرج»إ هذا افتَّحريػ يف افسَّ

َّْٜٔ ٓ حيتقهيٚ افَّْص افٔقٕٚين. ُُٕهقص أخرى ـثرة إلهيٚم افَٚرئ بًّٚين إيامٕٜٔ ُمً  يف 

إمثِٜ فٌٔٚن ـٍٜٔٔ افِقٓدة وإٌٓثٚق. حُيٚول ادًٔحل مـ ِخالل هذه إمثِٜ أن ُيٌغِّ أنَّف ؿد يُقن  يًتخدم ادًٔحل دائامً هذه 122

ًٚ, دون أن يُقن ُهْٚك مـ يًٌؼ أخر. وهذه إمثِٜ ش مٌثقق»و ش بٚثِؼ»ُهْٚك وافد مع ادقفقد يف حليٜ واحدة, أو  يف حليٜ واحدة مً

ًٜ ظـ افثٚفقث,  ر هق ٓ ُتًزِّ حََٔ َـّ افَّْٚ ر فًٔٝ هل احلرارة, وفُ ر فٔس هق افْ قر, وافَّْٚ وافْ قر أو احلرارة هل ش, اجلقهر»ؾٚفَّْٚ
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َُ وافر   . وإذا ـٚن ّس أو افْٚر دون أن تٍْهؾ ظْٓٚمثؾ احلرارة افتل تًٌْٞ مـ افنَّ , [124]دون أن يٍْهؾ ظْفس يٌْثؼ مـ أب دُ وح اف

َُ افر   ًٚ مـ بغ ادخِقؿٚت ,س يٌْثؼ مـ أبدُ وح اف ُُ . ٕنَّ فف ٍٕس اجلقهر مًف, [125]ؾٓق فٔس ُمِقؿ مـ  دَ ـ ؿد ُوفِ وـذفؽ إذا م ي

ًٚ  ,أب َّٓ  ,ز بغ إٌٓثٚق وبغ افقٓدة وَيِّّٛٔ ؾٔجٛ أن ُٕ , ؾٓق فٔس ابْ َُ وإٓ صٚر افر  , د بْٔٓامقحِّ  ُٕ أ  .[126]س يف ووع إخدُ وح اف

َُ وفق أنَّ افر   َُ وفق أنَّ افر  . [127]افقاحد مْٓام أـز مـ افثٚين ,أخٚن ,ؾًقف يُقن يف إفقهٜٔ ابْٚن ,مـ أب دَ س ُوفِ دُ وح اف س دُ وح اف

ًٚ فالبـ  .[128]. وفٔس هذا هق احلََٜٔوافروح افَدس يف مقوع احلٍٔد, ؾًْد ذفؽ شقف يُقن أب يف مقوع اجلد ,ـٚن ابْ

                                                                                                                                                                                

َرض» ًَ ر ش, اف ٜ تٚبًٜ فألصؾ. وظْدمٚ َٕقم بدراشٜ ظِّٜٔ فِّْٚر واحلرارة, أو فَِّْٚ ٍَ ًٚ خيرج مْف رٌء ُمًغَّ ـِه َّْٔ بًّْك أنَّ أصاًل ُمً

ة )وافْ قر, ٕجد أنَّ اف رَّ
ِّ َدة ادًُت ًَ ـْ , وهق إ ر أصاًل ٕتٔجٜ تٍٚظؾ ـّٔٔٚئل ُمًغَّ ر, بؾ إنَّ افَّْٚ َدم افَّْٚ

َِ رة فًٔتٚ بِ  rapidْ قر أو احلرا

oxidation( أثْٚء ظِّٜٔ ـِّٔٔٚئٜٔ ضٚردة فِحرارة وافْ قر َّْٜٔ ة ُمً (. ؾُٔػ َٕقل إنَّ exothermic chemical process( ملٚدَّ

ر واحل ر ٕتٔجٜ فتٍُٚظؾ ـّٔٔٚئل, ويْتٟ مـ هذا افَّْٚ ًٚ ُمْذ افٌدايٜ, وٓ يقجد مـ يًٌؼ أخر, يف حغ أنَّ افَّْٚ رارة وافْ قر ـٕٚقا مً

مْٜٔ. ت هذه افٍسة افزَّ ًٚ يًٌؼ افْ قر واحلرارة, مٓام ؿُكَ ر ؿىً  افتٍَّٚظؾ حرارة وٕقر ؟ ؾٚفَّْٚ

ُُٕهق 123 , افًٓد اجلديد ٓ حيتقي ظذ  ًٜ مـ أب, ؾُٔػ يًْٛ ادٗفِّػ هذا افُالم ♠( ص تَقل بِقٓدة آبـ )ادًٔح بداي

, وأنَّ 16/  25ًٍٕف ! هذا ـذٌب ؿٌٔح, وتؤِؾ ظئؿ فَِٚرئ. وؿد تْٚوفْٚ مًْك إٌٓثٚق ادذـقر يف يقحْٚ ♠ فًِّٔح 

ًٚ مـ ذات اهلل ُشٌحٕٚف وتًٚػ,  وأنَّ هذا اخلُُروج ٓش, يٌْثؼ»وٓ يًْل حتديدًا ش خيرج»افُِّٜ افٔقٕٕٜٚٔ تًْل  ورة ُخُروج يًْل بٚفيَّ

ٚ ؿد ُتسجؿ إػ  ٌَؾ»وفَُّْٓ ـْ ِؿ  ش.ِم

ٜ فالبـ  124 يًتخدم ادًٔحل مثؾ هذه افتًٌَّرات فٍْٔل ظـ ًٍٕف هُتّٜ ظٌٚدة ثالثٜ ُمٍْهِغ. إذا ؿٚل ادًٔحٜٔ بُْٔقٕٜ )أؿْقم( خٚصَّ

ًٚ مًْك ًُٔىل ؿىً ُدس, ؾٓذا ش َُ وح اف ؾ بٍٕٚٓهٚل, ؾال ُيُّـ أن يٍْل وجقد  وافر  َُ ُئٍد بْقع مـ أنقاع إٍٓهٚل, وحتك فق م ي

 أؿٕٚٔؿ ثالثٜ, وظِٔف ـًّٔحل أن يًٌد إؿٕٚٔؿ افثالثٜ.

125  َُ وح اف ٝ افر  ََ
ُدس. أريقشٔقن ؿٚفقا إنَّ افِقٓدة هل افٍُٜٔٔ افتل هبٚ ُخَِِؼ آبـ, وإٌٓثٚق ـذفؽ هل افٍُٜٔٔ افتل هبٚ ُخِِ

فد أو افٌٚثؼ يًٌؼ ادقفقد أو ادٌثقق, وهبذه إشٌَٜٔ ٓ تُقن ُهْٚ  ك ُمًٚواة.وؿٚفقا إنَّ افِقٓدة َحَدث, وإنَّ إٌٓثٚق َحَدث, وأنَّ افقا

ُدس ُمٌْثؼ مـ آبـ وفٔس مـ أبوؿٚل أصحٚب هذه افٌدظٜ ]: بدظٜ أنقمٔقس 126 َُ وح اف وح ابــ , إنَّ افر  , آبــواظتزوا افر 

ُدسوبٚفتٚيل ؾٓـق ابـ ٓبـ أب,  َُ وح اف أشئِٜ حقل حتّٜٔ افتَّثِٔٞ وافتَّقحٔد وحتّٜٔ )خٚدم جمٓقل:  [.أي أنَّ أب هق جّد فِر 

د اإلهلل  ً  .(126صـ -, ـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس وافٌٚبٚ بىرس افتَّج

ُٕريد أن ًٕٖل شٗآً: ـٔػ تُقن افِقٓدة إوػ أزفٜٔ هذه افْ َىٜ يف ؽٚيٜ إمهٜٔ, ُتٌغِّ ُبىالن افِقٓدة إ 127 زفٜٔ, وفٌٔٚن هذا افٌٚضؾ 

ة واحدة ؟ وإذا ـٕٚ َّٓ مرَّ ز ًٌِٕٜ افِقٓدة هلل, ؾِامذا ٓ يِد اهلُل إ رة ؟ إذا ؿٚل ادًٔحل بجقا َـّ افقٓدة افثٕٜٚٔ ُمتٖخِّ ٝ افِقٓدة إوػ وفُ

راً  ًٚ أنَّ افِقٓدة أزفٜٔ ؾٓؾ يُقن إٌٓثٚق ُمتٖخِّ ؾْٚ ئَْ ظـ افِقٓدة ؟ بحٔٞ يُقن ادقفقد شٚبؼ يف افقجقد ظذ ادٌُْثؼ ؟ هذا افُالم ُيًرِّ
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َُ أؿْقمٜٔ افر    سدُ وح اف

َُ أؿْقمٜٔ افر  ]. 147صـ -ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ : بٔنقي ِحِّل َُ  وحقد هيقه ٓ يًتَدون أنَّ افر  ُٓ ُص : سدُ وح اف س دُ اف

َُ ظـ افر   دَ رَ د ظذ ذفؽ َٕقل إنَّ مٚ وَ ! وفِرَّ  ةقَّ د ؿُ رَّ بؾ يروٕف جُم  ,[129]أؿْقم  [.[130]ؿْقمف أُ ظذ أنَّ  ّل س يدُ َدَّ س يف افُتٚب ادُ دُ وح اف

ِْؿ اإلًٕٚن )إنثروبقفقجل(  افٍهؾ افثٚفٞ: ِظ

ًُ ـٚن  :ادقت]. 199صـ - ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ: بٔنقي ِحِّل ًٚ »: قبٜ إشٚشٜٔ فِخىَُٜٔ ادقت هق اف يقم تٖـؾ مْٓٚ مقت

وح ظـ بٍٕٚهٚل افر  : )أ( ادقت اجلًديْٚك أربًٜ أنقاع مـ ادقت, وهل: : إنَّ هُ ئظزيزي افَٚر .[131](17/  2قيـ )تُ شُتقت

                                                                                                                                                                                

 ًٚ فد ؿىً ل يًٌؼ ادقفقد افثٚين يف افقجقد, وإذا ـٚن إمر ـذفؽ, ؾ٘نَّ افقا َّْٜٔ, ؾٚدقفقد إوَّ َُٕىٜ زمْٜٔ ُمً يًٌؼ َحَدث, حيدث يف 

ل وافثٚين  , وبٚفىٌَّع يًٌؼ يف وجقده افُٚئـ افذي يٌْثؼ مْف.ادقفقد إوَّ

ً أحد. 128 قا ٍُ ـُ ـ فف  ُُ  احلََٜٔ هل أنَّ اهلل ُشٌحٕٚف وتًٚػ م َيِِد, وم ُيقَفد, وم ي

 هذا آظتَٚد ُمنٚبف ٓظتَٚد أريقشٔغ وادَدؤٕغ وؽرهؿ مـ افذيـ ُيُْرون افثٚفقث.  129

130  َُ وح ♠(, ُدس أؿْقم )جزيؾ ادًُِّقن يًتَدون أنَّ ُروح اف بًّْك أنَّف ـٚئـ حََٔل. وـذفؽ ٕجد يف افًٓد اجلديد أنَّ افر 

ُدس, أو حتك  َُ وح اف ُدس أؿْقم, بًّْك أنَّف ـٚئـ حََٔل فف وجقده اخلّٚص, وفُـ مٚ ٓ ٕجده يف افًٓد اجلديد, بخهقص افر  َُ اف

ام واحٌد مع أب يف اجلقهر  ٌٚدة.ش, ομοοςζιορقأوشٔقس هقم»بُخُهقص آبـ, هق أهنَّ ًِ ٚن فِ ََّ ام ـام أب ُمًتح  وأهنَّ

ًٚ ♠ شٍر افتَُّقيـ يذـر هذا افُالم يف ِشٔٚق حتذير آدم  131 ًٚ مًْقب ًٚ ـالم مٜ, وفَُّْْٚ ٕجد أيو جرة ادُحرَّ مـ إـؾ مـ افنَّ

جرة فـ يٗدِّي إػ ادقت, ؾْجد يف  ء إنَّ إـؾ مـ افنَّ َّٜٔ, تَقل ؾٔف حلقا َِٕٚت  1) 5-1/  3افتَُّقيـ فِح ََٔقا ََٔؾ مَجِِٔع َح ُٜ أْح َّٔ  احْلَ
ِٝ َٕ ٚ ـَ َو

ِة:  ْرأ َّ ِْ
ْٝ فِ َٚف ََ ب  اإلهَلُ, َؾ ٚ افرَّ َٓ َِ

ِّ تِل َظ ِٜ افَّ يَّ ؟»اْفَزِّ ِٜ ؾِّ َصَجِر اجْلََّْ ـُ ـْ  ال ِم ـُ ٚ َؿَٚل اهلُل ٓ َتٖ َّ :  2ش أَح ِٜ َّٔ َح ِْ
ُة فِ ْرأ ِٝ اْدَ َٚف ََ ِر َص »َؾ َّ ـْ َث َجِر ِم

ُؾ  ـُ ٖ َٕ  ِٜ ُٚه فِئاَلَّ َُتُقَتٚ 3اجْلََّْ ًَّ َ ال ِمُْْف َوٓ َُت ـُ َٚل اهلُل: ٓ َتٖ ََ  َؾ
ِٜ تِل يِف َوَشِط اجْلََّْ َجَرِة افَّ ُر افنَّ َّ ٚ َث ِة:  4ش. َوأمَّ ْرأ َّ ِْ

ُٜ فِ  احْلََّٔ
ِٝ َٚف ََ ـْ َُتُقَتٚ»َؾ َبِؾ  5! َف

الِن ِمْْفُ  ـُ َّ  اهلُل َظِٚمٌ أنَُّف َيْقَم َتٖ  اخْلَْرَ َوافؼَّ
 َظِٚرَؾْغِ

ِ
ّٚلل ـَ َِٕٚن  ق ُُ اَم َوَت ُُ تُِح أْظُُْٔ ٍَ ء هذا افُالم, (شَتْْ ًَٝ حقا

ِّ  7-6/  3افتَُّقيـ , وظْدمٚ ش

ٌٜ فَِِّْ  6) َّٔ ِٓ َجَرَة َص ُٔقِن, َوأنَّ افنَّ ًُ ِْ
ٌٜ فِ َٚ هَبَِج ِؾ, َوأهنَّ ـْ َجَرَة َجَِّٔدٌة فأِل ُة أنَّ افنَّ ْرأ ٚ َؾَرأِت اْدَ َٓ َِ ْٝ َرُج , َوأْظَى ْٝ َِ ـَ ِرَهٚ َوأ َّ ـْ َث َيِر. َؾَٖخَذْت ِم

َؾ.  ـَ ٚ َؾٚ َٓ ًَ َٕٚنِ  7أيْوٚ َم اَُم ُظْرَيٚ اَم َوَظِاَِم اهنَّ ُٓ ُُْٔ ْٝ أْظ َتَح ٍَ ْٕ ًٚ يف (َؾٚ َٚل ]اإلهل[: ) 11/  3افتَُّقيـ , وٕجد أيو ََ ََّٕؽ ُظْرَيٚنٌ »َؾ َؽ ا َّ َِ ـْ أْظ ؟ َم

ـَ افنَّ  َٝ ِم ِْ ـَ َٚهْؾ أ َٓ َؾ ِمْْ ـُ تِل أْوَصُْٔتَؽ أْن ٓ َتٖ  افَّ
ًٚ يف (ش؟َجَرةِ جرة ـٚن ؾًاًل مهدر ادًرؾٜ, وٕجد أيو افتَُّقيـ , وـٖنَّ إـؾ مـ افنَّ

ب  اإلهَلُ: ) 22/  3 َّ »َوَؿَٚل افرَّ ِحٍد ِمَّْٚ َظِٚرؾٚ اخْلَْرَ َوافؼَّ َقا ـَ ُٚن َؿْد َصَٚر  ًَ ْٕ َن, ُهَقَذا اإل ْٔ َِّ . َوا ًَ ـْ َصَجَرةِ احْلََِٔٚة أيْوًٚ َف د  َيَدُه َوَيُٖخُذ ِم ُّ ُف َي

ُؾ َوحَئَْٚ إَػ إبَدِ  ـُ ٔىٚن ! (شَوَيٖ ٚ هل افنَّ َّٜٔ, وافتل يٗمـ ادًٔحٔقن أهنَّ ق ظذ ـالم احل َّٜٔ م تُذب, وأنَّ اإلهل صدَّ , وُهْٚ ٕجد أنَّ احل

ٌٛ ا ًَّ ْٚ ٕجد أنَّ اف َّٕ ٌَؼ, ؾ٘ ئٔز مـ ضرد آدم بٚإلوٚؾٜ إػ مٚ َش ـْ »مـ جَّْٜ ظدن هق اخلقف مـ أن ♠ فرَّ د  َيَدُه َوَيُٖخُذ ِم ُّ َُِّف َي ًَ َف
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ء بْغ وبْٚت, ٕنَّ  دَ ِِ , حتك تَ ؾ هذا ادقت اجلًدي إػ حغتٖجَّ  ,اجلًد شِٖٔت مـ ًٕؾ ادرأة مـ يًحؼ رأس احلٜٔ, ف ؾٔام بًد, حقا

ٚ تٍهؾ اإلًٕٚن ظـ , ٕهنَّ [133]ؾٚخلىٜٔ مقت روحل ,ٍٕهٚل ظـ اهللبٚٓ: وحل)ب( ادقت افر  . [132]ؽَِ ص مٚ ؿد هَ ِِّ ويىِٛ وخُي 

                                                                                                                                                                                

ُؾ َوحَئَْٚ إَػ إبَدِ  ـُ ًٚ َوَيٖ ِٜ َظْدٍن  23) 24-23/  3افتَُّقيـ ؾْجد ـرّد ُمٌٚذ ظذ هذا يف ش, َصَجَرِة احْلََِٔٚة أيْو ـْ َجَّْ ب  اإلهَلُ ِم َؾْٖخَرَجُف افرَّ

ٚ. فِ  َٓ تِل اِخَذ ِمْْ َؾ إْرَض افَّ َّ ًْ ِٜ َضِريِؼ َصَجَرةِ  24َٔ َش َرا ٍٛ حِلِ ِِّ ََ َٛ َشٍْٔػ ُمَت ُروبَِٔؿ َوهَلِٔ َُ  َظْدٍن اْف
ِٜ ؿِلَّ َجَّْ َٚن َوأَؿَٚم َذْ ًَ ْٕ . (احْلََٔٚةِ  َؾَىَرَد اإل

ُُٕهقص شٍر افتَُّقيـ مٚ ُئِّّز َّْٕٚ ٓ ٕجد يف  ًٚ ُتقت»فْٚ ٕقع ادقت ادَهقد يف ظٌٚرة  بٚإلوٚؾٜ إػ ـّؾ مٚ شٌؼ, ؾ٘ َـّ ش, مقت وفُ

 افَّْهٚرى يَقفقن إنَّ ادقت ادَهقد ُهْٚ هق ادقت إديب, ـام شَٔقم ادٗفِّػ بٚفتَّقؤح بًد ؿِٔؾ.

:  14) 15-14/  3افتَُّقيـ افَّْص يَقل يف شٍر  132 ِٜ َّٔ َح ِْ
ب  اإلهَلُ فِ َٚل افرَّ ََ ِٝ َهَذا, »َؾ ِْ ًَ ـْ ٕنَِّؽ َؾ ٚئِِؿ َوِم َٓ ٌَ ـْ مَجِِٔع اْف  ِم

ِٝ ٌٜ أنْ َٕ ق ًُ ِْ َم

 ِٜ يَّ ِم َحَٔٚتِِؽ . مَجِِٔع ُوُحقِش اْفَزِّ ؾَّ أيَّٚ ـُ َِِغ  ـُ ًٚ َتٖ ب َغ َوُتَرا
ًِ
ًْ َِْْٔؽ َوَبْغَ  15. َظَذ َبْىِِْؽ َت َٚوأَوُع َظَداَوًة َب َٓ

ِِ ًْ َٕ ِِِؽ َو ًْ َٕ ِة َوَبْغَ  ُهَق . اْدَْرأ

ٌَفُ 
َِ ََِغ َظ َح ًْ  َت

ِٝ َحُؼ َرأَشِؽ َوأنْ ًْ ِِّص مـ ًٕؾ امرأة, وفُـ يف احلََٜٔ, (َي ٌُقة دجلء ادًٔح ادُخ , وافَّْهٚرى يٍّٓقن هذا افَّْص ـُْ

َِّؿ بنُؾ واوح ظـ ظالؿٜ ا ة, وافَّْص يف طٚهره يتُ َّٜٔ, ـٌّٜٓٔ مـ وحقش افزيٜ, ـؾ بْل آدم مـ ًٕؾ امرأ فًداوة بغ اإلًٕٚن واحل

ل يف  َِؽ, افَّْص إوَّ َِّؿ ظـ خالص مٚ ؿد َه ُُٕهقص تتُ ر ! ويف افًٓد اجلديد ٕجد ثالث  ُِّ َّٜٔ ـنٔىٚن ُمتْ َِّؿ ظـ احل  18متَّك وٓ يتُ

ََِؽ ) 11/  َِِّص َمٚ َؿْد َه ْل خُيَ َُ ِٚن َؿْد َجَٚء فِ ًَ ْٕ ـَ اإِل , وهذا افَّْص ؽر مقجقد يف أؿدم ادخىقضٚت, وتّؿ حذف افَّْص مـ (َٕنَّ اْب

مجٜ افًربٜٔ ادُنسـٜ, مع اإلصٚرة يف اهلٚمش إػ أنَّ افَّْص ؽر مجٜ افًٔقظٜٔ, وافَّْص مقوقع بغ ؿقشغ ُمربًَّغ يف افسَّ  مقجقد افسَّ

ٚ  55) 56-55/  9فقؿٚ يف ُمًيؿ ادخىقضٚت افَديّٜ. افَّْص افثٚين يف  َرمُهَ َٓ َت ْٕ َٝ َوا ٍَ ـْ َأيِّ ُروٍح َأنُْتاَم : »َوَؿَٚل َؾْٚفَت َِاَمِن ِم ًْ ُتاَم َت ًْ َٕنَّ  56! َف

َِِّص  ِس َبْؾ فَُِٔخ ٍَُس افَّْٚ َِِؽ َأنْ ْٓ ِْٖت فُِٔ ِٚن َمْ َي ًَ ْٕ ـَ اإِل ٍٜ ُأْخَرىش. اْب َوْقا إَِػ َؿْرَي َّ َِاَم : »َوَؿَٚل ), وافًٌٚرات (َؾ ًْ ُتاَم َت ًْ ـْ َأيِّ ُروٍح َأنُْتاَم َف  56! ِن ِم

َِِّص  ِس َبْؾ فَُِٔخ َس افَّْٚ ٍُ َِِؽ َأنْ ْٓ ِْٖت فُِٔ ِٚن َمْ َي ًَ ْٕ ـَ اإِل مجٜ افًٔقظٜٔ ؿٚمٝ بحذف هذه  (َٕنَّ اْب ٓ ٕجدهٚ يف أؿدم ادخىقضٚت, وافسَّ

مجٜ افًربٜٔ ادُنسـٜ ُتنر إػ أنَّ هذه افًٌٚرات مقجقدة يف ٚيٜ ٕجد أنَّ افَّْص  افًٌٚرات, وافسَّ ظدد ؿِٔؾ مـ ادخىقضٚت. يف افِّْٓ

ََِؽ ) 10/  19فقؿٚ إول وافثٚين مـ وحل  َِِّص َمٚ َؿْد َه َٛ َوخُيَ ُِ ْل َيْى َُ
ِٚن َؿْد َجَٚء فِ ًَ ْٕ ـَ اإِل ٔٚق ًٕتىٔع أن (َٕنَّ اْب ًِّ , ومـ ِخالل اف

غ هلذا افَّْص  ًٕرف أنَّ اخلالص ادَهقد يف افَّْص هق افتَّقبٜ مـ ادًٚيص ََ ٚب ًَّ غ اف حٔح, ؾْجد يف افَّْهَّ جقع إػ ادْٟٓ افهَّ فقؿٚ وافر 

19  /8-10 (8  : بِّ ٚ َوَؿَٚل فِِرَّ َـّ ٍٚف »َؾَقَؿَػ َز ًَ َٜ َأْو ًَ ََٖحٍد َأُرد  َأْرَب ُٝ بِ ُٝ َؿْد َوَصْٔ ْْ ـُ ٚـِِغ َوإِْن  ًَ َّ ِْ
ِ يِل ف . شَهٚ َأنَٚ َيٚ َرب  ُأْظىِل ِْٕهَػ َأْمَقا

قُع:  9 ًُ َٚل َفُف َي ََ ِهَٔؿ »َؾ ـُ إِْبَرا ًٚ اْب  إِْذ ُهَق َأيْو
ِٝ
ٌَْٔ َِِّص َمٚ َؿْد  10اْفَْٔقَم َحَهَؾ َخالٌَص هِلََذا اْف َٛ َوخُيَ ُِ ْل َيْى َُ

ِ ِٚن َؿْد َجَٚء ف ًَ ْٕ ـَ اإِل َٕنَّ اْب

ََِؽ  م أظامًٓ تِٔؼ بٚ(شَه ٚ حهؾ ظذ اخلالص ظْدمٚ تٚب وؿدَّ َـّ ٔٚق مٚ يُدّل ظذ أنَّ اخلالص يِٖت , ؾْجد أنَّ ز ًِّ فتَّقبٜ, وٓ يقجد يف اف

.ٚ د فُٔقن ظٚمَّ داء. مـ افقاوح أنَّ افتَّحريػ بٚإلوٚؾٜ تؿَّ مـ أجؾ إخراج افَّْص ظـ ِشٔٚق ُُمدَّ
ٍِ ِٛ واف  مـ ِخالل افهَّ

ُشقِل يَقل اهلل ظزَّ وجّؾ يف ـتٚبف افُريؿ: ﴿ 133  َوفِِرَّ
ِ
ّ
ِ
ْ ّلل ٌُقا ْ اْشَتِجٔ ـَ آَمُْقا ِذي َٚ افَّ ؿْ َيٚ َأهي  ُُ ٚ حُئِْٔ َ

ِ
ؿ مل ـُ ْ َأنَّ اّلّلَ حَيُقُل َبْغَ  إَِذا َدَظٚ قا ُّ َِ َواْظ

ونَ  ِْٔف حُتَْؼُ ٌِِف َوَأنَُّف إَِف ِْ  َوَؿ
ِ
ْٚ ٕجد أنَّ افىٚظٜ تٗدِّي إػ احلٔٚة, وؿد ؿ24﴾ ]إنٍٚل : اْدَْرء ُٓ ٌُخٚري يف ☺ ٚل رشقل اهلل [, ؾ مٚ رواه اف

ـْ َأبِك ُمقَشك 6407صحٔحف ) ِٝ  ☺ »َؿَٚل: َؿَٚل افٌَِّْل  ◙ ( َظ ِّٔ ُر َمَثُؾ احْلَلِّ َواْدَ ـُ ُف َوافَِّذي َٓ َيْذ ُر َربَّ ـُ ِذى َيْذ  ش.َمَثُؾ افَّ
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ُِ قر مع افي  ف ٓ ذـٜ فِْ  اهلل, ٕنَّ  ؾ آبـ ثَ ٚل يف مَ ظـ ابْف افّو ؾَٔقل إب , تٚب أنَّ اخلىٜٔ هل مقت ظـ اهللِّٜ. وهلذا اظتز اف

ِّٔ » ٚل:افّو  ًٚ ؾًٚشابْل هذا ـٚن م وح ظـ اجلًد, مقت اجلًد هق إٍهٚل افر  » يس أوؽًىْٔقس:ويَقل افَدِّ  .(24/  15ؿٚ )فق شت

ًٚ , [134]قرة اهللَدان اإلًٕٚن ُص ؾ يف ؾِ ويتّثَّ : )جـ( ادقت إديب. شوح ظـ اهللوح ؾٓق إٍهٚل افر  ٚ مقت افر  أمّ  ويف ؾَدإف أيو

 ًُ مٜ اإلًٕٚن إوَّ ف رد تًْل افُثر مـ , وُضِرَد مـ اجلْٜ, وظٌٚرة افىَّ َٜٔ افتل ُخَِِؼ ظِٔٓٚاحلٚفٜ افَّْ  دَ ََ ل, وؾَ ِىٕٚف وهٌٔتف, ؾوٚظٝ ـرا

, [135]اإلًٕٚن إػ إبدوهق يًْل أن يّقت : )د( ادقت إبدياإلًٕٚن مُٕٚف ومُٕٚتف.  دَ ََ وهُذا ؾَ , وحٜٔٚحٔتغ إدبٜٔ وافر  افّْ 

 [وهق أخىر مٚ يف حُؿ ادقت.

 افٌؼيٜ ًٌٜٔافىَّ  ؾًٚد

ء آدم ـٚن ,إوػ افِزّ  حٚفٜ يف]. 199صـ -ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ : بٔنقي ِحِّل , [136]إضٍٚل مثؾ َٕٜٔ حٚفٜ يف وحقا

عف آدم ,ظريٕٚغ ـالمهٚ وـٚن» :افُتٚب يَقل حٔٞ  :افُتٚب يَقل شَىٚ ملٚ ٓاموفَُّْ  .(25/  2قيـ تُ) شخيجالن ٓ ٚومُه  ,وامرأ

, وظرؾٝ وبًٚضتٓٚ إوػ, ًٌٜٔ افٌؼيٜ َٕٚوهتٚ إوػوهُذا ؾَدت افىَّ  .[137](7/  3قيـ )تُ شام ظريٕٚٚن وظِام أهنَّ أظْٔٓام ؾٍٕٚتحٝ»

                                                 

ََِؼ اإلًٕٚن ظذ صقرتف, بًّْك أ 134 ٚء, وأنَّ افَّْهٚرى يًتَدون أنَّ اهلل ظزَّ وجّؾ َخ َداشٜ وافََّْ ََ نَّ اإلًٕٚن مثؾ اإلهل يف افىَّٓٚرة واف

ت بخىٔئٜ آدم  مٜ, ؾٖصٌحٝ ضًٌٜٔ اإلًٕٚن ؾٚشدة مٚئِٜ فِخىٔئٜ, ؽر ♠ هذه افىًٌَّٜٔ تٌرَّ جرة ادُحرَّ ظْدمٚ أـؾ مـ افنَّ

د بٚفىًٌَّٜٔ اإلًٕٕٜٚٔ, أظٚد هذه افىَّ  د اإلهل, واحتَّ ًَّ ّٜٔ. وظْدمٚ جت
َِ د ظْدهؿ. ضٚهرة وٕ  ً ًٌٜٔ إػ َٕٚوهتٚ إوػ, وهذه هل حتّٜٔ افتَّج

د اهلل ُشٌحٕٚف وتًٚػ هبٚ. ؾٚفَّْهٚرى  َّٓ إذا احتَّ يٗمْقن أنَّ ؾال ُيُّـ فِىًٌَّٜٔ اإلًٕٕٜٚٔ أن ترجع إػ حٚفتٓٚ إوػ, ظذ صقرة اهلل, إ

ة أخرى إػ  ٕٚ فرؾًْٚ مرَّ ًُٔىْٔٚ مٚ فف, أي افىًٌَّٜٔ افََّْٜٔ.اهلل ُشٌحٕٚف وتًٚػ ٕزل إػ ُمًتقا ه, وأنَّف ُشٌحٕٚف وتًٚػ أخذ مٚ فْٚ ف  ُمًتقا

 أي افًذاب إبدي يف جَّْٓؿ. 135

الم, ؾٓذا اَدَثؾ, أ 136 ًَّ ي إضٍٚل يف ُمًتَد افَّْهٚرى فًٔقا أنَٔٚء بٚظتٌٚر ؾًٚد افىًٌَّٜٔ افٌؼيٜ بًٌٛ خىٔئٜ آدم وحقاء ظِٔٓام اف

ِّٓؿ, أي يف حٚفٜ مـ افََّْٚوة َٕٚوة إضٍٚل, ٓ ٛ افًَٔدة اإلشالمٜٔ, افتل تَقل إنَّ اهلل ظزَّ وجّؾ ظٌَٚده ُحٍْٚء ـ ًَ َّٓ َح  يًتَٔؿ إ

ُِؿ ؾٓق يف اجلَّْٜ ب٘ذن اهلل ظزَّ وجّؾ, وفُـ هذا ؽر مٌَقل ٍٚء وافى ٓر افّداخع, وأنَّ افىٍِّؾ إذا مٚت ؿٌؾ أن يٌِغ احلُ ظْد  وافهَّ

ء افٍٚشدة, وَيٛ ظذ افىٍِّؾ أن حيهؾ ظذ اخلالص مـ ِخالل ادًّقديٜ, ؾ٘ذا مٚت افَّْهٚرى,  ؾ٘نَّ افىٍِّؾ وارٌث فىًٌٜٔ آدم وحقا

ًٚ مـ أن دون أضٍٚهلؿ ؾقر ِوٓدهتؿ خقؾ ِّّ يّقتقا  افىٍِّؾ ؿٌؾ ادًّقديٜ ؾ٘نَّ مهره ادقت إبديٜ يف جَّْٓؿ, فِذا ٕجد أنَّ افَّْهٚرى ُيً

ٓٚهتؿ !ؿٌؾ أن  حيهِ  قا ظذ اخلالص, وٕجد أنَّ افًُْٜٔ افُٚثقفُٜٔٔ بٚفٌٝ يف هذا, ؾتَقم بتًّٔد إِجَّْٜ يف ُبُىقن ُأمَّ

ْس اهلل ظزَّ وجّؾ هلام, وظْدمٚ وؿع آدم  137
ًِ ام ـٕٚٚ مًتقريـ ب يف ♠ افَرآن افُريؿ ٓ يَقل إنَّ آدم وحقاء ـٕٚٚ ُظريٕٚغ, وفَُّْٓ

ٌِْدَي هَلاَُم ّؾ ظْف ِشْسه اجلّٔؾ. يَقل اهلل ظزَّ وجّؾ يف ـتٚبف افُريؿ: ﴿ادًهٜٔ, رؾع اهلُل ظزَّ وج ُٔ
َْٔىُٚن فِ َمٚ ُووِرَي َؾَقْشَقَس هَلاَُم افنَّ

اَم ِمـ َشْقَءاهِتاَِم  ُٓ ٔىٚن: 347/ 12) جٚمع افٌٔٚن يف تًٍره  ؒاإلمٚم افىَّزي[, ؿٚل 20﴾ ]إظراف : َظْْ فٌٔدي »( ظـ ؾًؾ افنَّ
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ع , ظرؾٝ افكِّ [138]اخلىٔئٜ واختزهتٚ, ودخِٝ يف ثْٚئٜٔ مًرؾٜ اخلر وافؼَّ  ًٚ وح, وهٌىٝ إػ مُ بغ اجلًد وافر  ا ًتقى اجلًد أحٕٔٚ

 ًَّ  [ٚ مٚرشٝ ادٔؾ إػ اخلىٔئٜ., ٕهنَّ [139]ٓؾ أن ُتىئـثرة, وأصٌح مـ اف

                                                                                                                                                                                

ـ بًٌٛ تٌٔر داخع يف ش. واراه اهلُل ظْٓام مـ ظقراهتام, ؾٌىٚه بًسه افذي شسه ظِٔٓامهلام مٚ  ُُ ام ـٕٚٚ ُظريٕٚغ م ي إذن, مًرؾٜ أهنَّ

ْس ظْٓؿ بًٌٛ ادًهٜٔ. يَقل اهلل ظزَّ وجّؾ يف ـتٚبف  ًِّ الم, وفُـ ـٚن بًٌٛ تٌٔر خٚرجل برؾع اف ًَّ ضًٌٜٔ آدم وحقاء ظِٔٓام اف

َجَرَة افُريؿ: ﴿ َِامَّ َذاَؿٚ افنَّ ِٜ  َبَدْت هَلاَُم َشْقَءاهُتاَُم َؾ اَم ِمـ َوَرِق اجْلََّْ ِٓ ْٔ َِ ِٚن َظ ٍَ ٚ خَيِْه ََ
ٍِ َِّّٓؿ اهلُل ظزَّ 22﴾ ]إظراف : َوَض [, وبًد أن ظ

َّٕ وجّؾ ـٍٜٔٔ افتَّقبٜ يف ؿقفف تًٚػ: ﴿ َِِْٔف إِ ِاَِمٍت َؾَتَٚب َظ ـَ ِف  بِّ ك آَدُم ِمـ رَّ ََّ َِ ِحٔؿُ َؾَت اُب افرَّ [, وهذه افُِامت هل 37﴾ ]افٌَرة : ُف ُهَق افتَّقَّ

ـَ ؿقفف تًٚػ: ﴿ ي ـَ اخْلَِٚهِ َـّ ِم َٕ ق ُُ ْر َفَْٚ َوَتْرمَحَْْٚ َفَْ
ٍِ ٌْ ْ َت َْٚ َوإِن مَّ ًَ ٍُ َْٚ َأن ّْ َِ َْٚ َط ة 23﴾ ]إظراف : َؿَٚٓ َربَّ [, أنًؿ اهلُل ظزَّ وجّؾ ظِٔٓام مرَّ

ْس  ًِّ َقَى َذفَِؽ َخْرٌ َيٚ َبِْل آَدَم , وذفؽ يف ؿقفف تًٚػ: ﴿أخرى بًّْٜ اف َْ ٌَُٚس افتَّ
ًٚ َوفِ ْؿ َوِرين ُُ ًٚ ُيَقاِري َشْقَءاتِ ٌَٚش

ْؿ فِ ُُ َِْٔ َذفَِؽ  َؿْد َأنَزْفَْٚ َظ

ُرونَ  َـّ ْؿ َيذَّ ُٓ َِّ ًَ  َف
ِ
ـْ آَيِٚت اّلّل ًٚ يف َرْؾع ِشْس اهلل ظزَّ 26﴾ ]إظراف : ِم الم,  [. ؾٚدًهٜٔ ـٕٚٝ شٌٌ ًَّ ء ظِٔٓام اف وجّؾ ظـ آدم وحقا

ْس, واحلّد هلل رّب افًٚدغ. أُ  ًِّ ة أخرى بٚف ًٜ هبام, وأنًؿ ظِٔٓام مرَّ ٌَّؾ اهلُل ظزَّ وجّؾ مْٓام تقبتٓام رمح ة أخرى, وبًد ادًهٜٔ, تَ ر مرَّ ـرِّ

ـ بًٌٛ تٌر  داخع يف افىًٌَّٜٔ اإلًٕٚ ُُ ام ـٕٚٚ ُظريٕٚغ م ي َٟ ظـ ادًهٜٔ, وفُـ بًٌٛ تٌر  خٚرجل.مًرؾتٓام بٖهنَّ َت َٕ  ٜٕٔ 

ٔىٚن. ؿٚل اهلل ظزَّ وج 138 الم مـ افنَّ ًَّ ء ظِٔٓام اف ر اهلُل ظزَّ وجّؾ آدم وحقا ّؾ اإلًٕٚن ـٚن يًرف بقجقد افؼَّ ؿٌؾ ادًهٜٔ, ؾَد حذَّ

َجُدوا يف ـتٚبف افُريؿ: ﴿ ًَ َدَم َؾ
ِٔ ِٜ اْشُجُدوا  َُ اَلِئ َّ ِْ

ِ َْٚ ف ِْ َِْْٚ َيٚ آَدُم إِنَّ َهَذا َظُدو  فََّؽ َوفَِزْوِجَؽ َؾاَل ( 116) َّٓ إِْبَِِٔس َأبَكإِ َوإِْذ ُؿ َُ َؾ

ك  ََ ِٜ َؾَتْن ـَ اجْلََّْ اَم ِم ُُ ًٚ ؿقل اهلل ظزَّ وجّؾ: ﴿117)خُيِْرَجَّْ َجَرِة (﴾ ]شقرة ضف[, وٕجد أيو اَم افنَّ ُُ ِْ اَم َظـ تِ ُُ اَم إِنَّ َأَلْؿ َأهْنَ ُُ َوَأُؿؾ فَّ

ٌِغٌ اف اَم َظُدو  م  ُُ َْٔىَٚن َف ٔىٚن, ؾآدم 22﴾ ]إظراف : نَّ ً مـ افنَّ س ٓ ٕجد حتذيرا ـ يًرف ♠ [, وفُـ يف افُتٚب ادَُدَّ ُُ م ي

ِّف.  بقجقد ـٚئـ ذير ُيريد أن يٌقيف وُيو

د ا 139 دٔؾ فِخىٜٔ, وفُـ شٔىرة اخلىٜٔ بحًٛ أؿقال بقفس يف رشٚئِف, ؾ٘نَّ اإلًٕٚن حتٝ ظٌقديٜ اخلىٜٔ, وأنَّ افَؤٜ فًٔٝ جُمرَّ

ظذ اإلًٕٚن, واشتًٌٚد اإلًٕٚن فِخىٜٔ, ؾال يًتىٔع اإلًٕٚن أن يًّؾ اخلر افذي ُيريده, بؾ افؼَّ افذي ٓ ُيريده ؾٓذا هق افذي 

ِّف بًٌٛ  ٜ إوػ, وهُذا أصٌح يف جًد اإلًٕٚن خىٔ♠ افذي أصٌح هُذا بًٌٛ خىٔئٜ آدم ش جًد ادقت»يًٍِف, وهذا ـ

ُمقَس ُروِحل   14) 20-17/  7رومٔٚ شٚـْٜ ؾٔف, تدؾًف فًٍؾ مٚ ُيٌٌوف. يَقل بقفس يف  َُِؿ َأنَّ افَّْٚ ًْ َٕ  َْٚ َّٕ ِ٘ َٝ َؾ ِدي  َمٌٌِٔع حَتْ ًَ ٚ َأنَٚ َؾَج َوَأمَّ

 ِٜ ُف  15. اخْلَىَِّٔ ُِ ًَ ُٝ َأْظِرُف َمٚ َأنَٚ َأْؾ ًْ ُؾ َمٚ ُأِريُدُه ٕيَنِّ َف ًَ ُٝ َأْؾ ًْ ُؾ إِْذ َف ًَ ِ٘يَُّٚه َأْؾ ُوُف َؾ
ٌِ
ِ٘ينِّ  16. َبْؾ َمٚ ُأبْ ُٝ ُأِريُدُه َؾ ًْ ُؾ َمٚ َف ًَ ُٝ َأْؾ ْْ ـُ ِْ٘ن  َؾ

 . ـٌ ًَ ُمقَس َأنَُّف َح ُٜ يِفَّ  17ُأَصِٚدُق افَّْٚ ٚـَِْ ًَّ ُٜ اف ُؾ َذفَِؽ َأنَٚ َبِؾ اخْلَىَِّٔ ًَ ُد َأْؾ ًْ ُٝ َب ًْ َْٔس  18. َؾَٚٔن َف ُؿ َأنَُّف َف َِ ِ٘ينِّ َأْظ ِدي َؾ ًَ ـٌ يِفَّ َأْي يِف َج
َشٚـِ

ٌة ِظِْْدي  ٌء َصٚفٌِح. َٕنَّ اإِلَراَدَة َحٚرِضَ ُٝ َأِجدُ َرْ ًْ َِ َْك َؾ ًْ َؾ احْلُ ًَ ٚ َأْن َأْؾ َّ افَِّذي  19. َوَأمَّ ٚفَِح افَِّذي ُأِريُدُه َبِؾ افؼَّ ُؾ افهَّ ًَ ُٝ َأْؾ ًْ ٕيَنِّ َف

ُؾ  ًَ ُٚه َأْؾ ِ٘يَّ ُٝ ُأِريُدُه َؾ ًْ ُؾ ؾَ  20. َف ًَ ُٚه َأْؾ ُٝ ُأِريُدُه إِيَّ ًْ ُٝ َمٚ َف ْْ ـُ ُٜ يِفَّ ِْ٘ن  ٚـَِْ ًَّ ُٜ اف ُُِف َأنَٚ َبِؾ اخْلَىَِّٔ ًَ ُد َأْؾ ًْ ُٝ َب ًْ َِ . ـؾ هذا ٓ ُيقاؾؼ مٚ ًٕتَده (َؾ

, ؿٚل اهلل ظزَّ  ة يًتىٔع هبٚ أن خيتٚر بغ اخلر وافؼَّ َوَهَدْيَُْٚه وجّؾ: ﴿ ـًِّّغ, ؾٚهلل ظزَّ وجّؾ خِؼ اإلًٕٚن وفف إرادة ُحرَّ
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 إصِٜٔ اخلىٜٔ وراثٜ

د مـ ؾردٍ  فُّؾ  ُأظىٔٝ خىٜٔ حٚفٜ آدم خىٜٔ ََٝ َِ َخ  فَد]. 200صـ -ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ : بٔنقي ِحِّل  اجلْس أؾرا

ِِّؿ هبٚ افُتٚب  اجلْس ووراثٜ ,افٌؼيٜ افىًٌٜٔ يف افًٍٚد هذا ظّقمٜٔ إنَّ , مْف ادتْٚشؾ افٌؼي ًَ افٌؼي فِخىٜٔ إصِٜٔ ُي

, ومقؿػ افًُْٜٔ مـ هرضَٜ بٔالجٔقس, ومقؿػ [141]ًِٔؿ بيورة ظامد إضٍٚلوافتَّ فغ, , وأؿقال أبٚء إوَّ [140]ادَدس

ٌَؾ بٚفًٔدة افًذراء مـ أبقهيٚ بدون دٕسافًُْٜٔ مـ تًِٔؿ افًُْٜٔ   [.[142]افُٚثقفُٜٔٔ ظـ احلَ

 إضٍٚل فتًّٔد ًٌٜبٚفِّْ 

 مـ َسافىَّ  هذا ٚرسُتُ  ـٕٚٝ افًُْٜٔ بٖنَّ  تنٓد فغإوَّ  أبٚء أؿقال]. 202صـ -ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ : بٔنقي ِحِّل

 ,افثٔئقفقؽقس ؽريٌقريقس وافَديس ,ـزيٕٚقس يسوافَدِّ  ,أورَيٕٚقس وافًالمٜ ,أريْٚؤس افَديس أؿقال مثؾ ,بدايتٓٚ

إنَّ » م(:430-354) ثٚل هلذه إؿقال يَقل افَديس أوؽًىْٔقسومِ  وؽرهؿ. ,ويقحْٚ ذهٌل افٍؿ, شُْدرياإل ـِّْٔدسإو

 ًَّ ِِّ مُ  ,ؽ بتًّٔد إضٍٚلافًُْٜٔ ـٕٚٝ دائامً تتّ ً  ّٜ إيّ تً ًٜ زَ وم تَ , ٚءٍَ َِ ٚه مـ إيامن اف , وشقف حتٍيف إػ إَٓوٚء ٚه إػ أنإيّ  ل حٚؾي

ًٚ مـ بُ  ,يف افَٕٚقن افثٚين ,م(427) جمّع ؿرضٚجْٜ وفَد أؿرَّ  .شأيوًٚ  ٓٚهتؿ دٌٍرة قن أمَّ ىُ بيورة مًّقديٜ إضٍٚل ادقفقديـ حديث

ُِ  رَ ـَ وذَ  .اخلىٚيٚ ِّّ ؾ ـٕٚقا يُ ُش س أنَّ افر  َدَّ تٚب ادُ اف ُشؾ )أظ مثؾ فٔديٚ بٚئًٜ إرجقان مع أهؾ بٔتٓٚ ,بٔتف دون ادٗمـ مع أهؾً امل افر 

                                                                                                                                                                                

ـِ  قراً [, وؿٚل اهلل ظزَّ وجّؾ: ﴿10﴾ ]افٌِد : افَّْْجَدْي ٍُ ـَ  ٚ ً َوإِمَّ را
ٚ َصٚـِ ٌَِٔؾ إِمَّ ًَّ َّٕٚ َهَدْيَُْٚه اف [, أي أنَّ اهلل ظزَّ وجّؾ خِؼ 3﴾ ]اإلًٕٚن : إِ

ٌٔؾ أم ٓ, وفُـ بقفس يَقل إنَّ اخلىٜٔ شٚـْٜ يف  اإلًٕٚن وبغَّ فف شٌٔؾ افَّْجٚة, وفإلًٕٚن احلُرّيٜ افُٚمِٜ يف اختٔٚر أن يًِؽ ًَّ هذا اف

.ِْٛ داء وافهَّ
ٍِ َّٓ مـ ِخالل ظَٔدة اف ِ ص مـ جًد ادقت إ  جًد اإلًٕٚن, وٓ شٌٔؾ فِتَّخ

ِِّؿ أنَّ ًٕؾ آدم  140 ٕٛ افذي ارتٌُف آدم بًّهٔتف ♠ يف احلََٜٔ, بقفس م ُيً ؿ ورثقا اخلىٜٔ أو افذَّ ُمًتحٌؼ فًَِقبٜ بًٌٛ أهنَّ

َِّؿ أنَّ ضًٌٜٔ آدم  جرة, وفُـ بقفس َظ َدت بًٌٛ ادًهٜٔ, وأنَّ أبْٚء آدم ♠ هلل ظزَّ وجّؾ بٖـِف مـ افنَّ ًَ ورثقا هذه ♠ َؾ

ِْٛ. افىًٌَّٜٔ افٍٚشدة اف داء وافهَّ
ٍِ َّٓ ظـ ضريؼ اف  تل أصٌحٝ حتٝ ظٌقديٜ اخلىٜٔ وافؼَّ وادقت, وأنَّف ٓ شٌٔؾ فِخالص إ

ًٚ, ادًٔحل يًتَد أنَّ ـّؾ مقفقد ُمًتحٌؼ فًذاب جَّْٓؿ إبدي, وَيٛ تًّٔده فٔحهؾ ظذ احلٔٚة إبديٜ, وأنَّ  141 ـام ُؿِْٚ شٚبَ

د فٔ َّّ ٌٛ يف احلٔٚة إبديٜ واخلالص. وـّؾ هذا يُدّل ظذ اظتَٚد افَّْهٚرى بٖنَّ افىٍِّؾ مقفقٌد افىٍِّؾ افذي يّقت ؿٌؾ أن ُيً س فف ٕهٔ

ٍٜ ؾٚشدة مٚئتٜ ورثٓٚ مـ آدم   ♠.بىًٌٔ

الم ُوفَِدت مـ أبقهيٚ بدون أن َتِرث افىًٌَّٜٔ افٍٚشدة. شَٔقم ادٗفِّػ بٌٔٚن هذا ادًُتَد افُٚثقفُٔل 142 ًَّ ًٚ. أي أنَّ مريؿ ظِٔٓٚ اف  ٓحَ
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ُش )أظ ٚن ؾٌِٔل وافذيـ فف أمجًغ, وشجّ [143](35/  16 امل )أظ , وـريًٌس رئٔس ادجّع وأهؾ بٔتف[144](22/  16 ؾامل افر 

ُشؾ   [.[145](8/  18افر 

 بٔالجٔقس هلرضَٜ بٚفًٌْٜ

 ًٌٜٔافىَّ  بًٍٚد افَقل بٔالجٔقس أنُر :بٔالجٔقس هلرضَٜ ًٌٜبٚفِّْ ]. 203 ,202صـ - إرثقذـًٜٔظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ : بٔنقي ِحِّل

ظذ هذه  اردًّ  ,م417ٚين دجّع ؿرضٚجْٜ افث افَٕٚقن يف وجٚء. بٚفقراثٜ ذريتف ـّؾ  إػ إوػ آدم خىٜٔ ٕتٚئٟ إتنٚر بًٍؾ افٌؼيٜ

ًٚ ٓ حيتٚجقن إػ ادًّقديٜ, وإهنَّ مـ ؿٚل إنَّ إضٍٚل ادقفقديـ » افٌدظٜ: َّّ حديث ْٚك خىٜٔ وفُـ فٔس هُ دون دٌٍرة اخلىٚيٚ ؿ يتً

ًِ  ,ن ادًّقديٜرْ أصِٜٔ مقروثٜ مـ آدم ُتًٌؾ يف ُج  , ٓ ظذ مٌٍرة اخلىٚيٚ ُتًتًّؾ يف حٚفتٓؿ بًّْك ومهل ّص افتل تُْ  داموإنَّ صٌٜٔ اف

ُُ  ,بًّْك حََٔل افًُْٜٔ إرثقذـًٜٔ تًٚفٔؿ بٔالجٔقس, ـذفؽ ترؾوٓٚ افًُْٔتٚن افُٚثقفُٜٔٔ وـام ترؾض  .شـ ُمرومًٚ ؾِٔ

 [.[146]وافزوتًتٕٚتٜٔ

                                                 

ُشؾ  143 َِ  13) 15-13/  16أظامل افر  قَن َصاَلٌة َؾَج ُُ َٚدُة َأْن َت ًَ ُٞ َجَرِت اْف ْٔ  ِظَْْد هَنٍْر َح
ِٜ ِٝ َخَرْجَْٚ إَِػ َخِٚرِج اْدَِديَْ ٌْ ًَّ َْٚ َويِف َيْقِم اف ًْ

 . ـَ ًْ َّ ِِت اْجَت َقا َِّ َٚء اف ًَ ُؿ افِّْ ِِّ َُ ُٕ  َّْٚ ـُ ُع اْمَرأَ  14َو َّ ًْ ْٝ َت َٕ ٚ َُ ٚ َؾ َٓ ٌَ ِْ ب  َؿ َتَح افرَّ ٍَ  َؾ
ِ
َّ
ِ
ٌَِّدٌة ّلل ًَ َٔٚتَِرا ُمَت  َث

ِٜ ـْ َمِديَْ ٍن ِم ُٜ ُأْرُجقا ََّٔٚظ ُٜ َب ٚ فِِٔديَّ َٓ ُّ ٌة اْش

قُفُف ُبقُفُس.  َُ َٚن َي ـَ َل إَِػ َمٚ  ٌِ ٚ 15فُِتْه َٓ
َدْت ِهَل َوَأْهُؾ َبْٔتِ َّ َِامَّ اْظَت :  َؾ ًٜ َِ ْٝ َؿِٚئ ٌَ َِ ْٔتِل »َض ُِقا َب بِّ َؾْٚدُخ ٌٜ بِٚفرَّ ِمَْ ْٗ ُتْؿ َأينِّ ُم ّْ َُ ُْْتْؿ َؿْد َح ـُ إِْن 

ُثقا  ُُ ْلَزَمْتَْٚ.ش. َواْم َٖ  (َؾ

ُشؾ  144 اَم َوَؿَٚل:  30) 33-30/  16أظامل افر  ُٓ َُِص »ُثؿَّ َأْخَرَج ْل َأْخ َُ َؾ فِ ًَ ل َأْن َأْؾ
ٌِ
ٌَ َِّٔديَّ َمَٚذا َيْْ َٚٓ:  31ش ؟َيٚ َش ََ قَع »َؾ ًُ بِّ َي ـْ بِٚفرَّ آِم

َٝ َوَأْهُؾ َبْٔتَِؽ  َُِص َأنْ ِٔح َؾَتْخ ًِ .  32ش. اْدَ بِّ  افرَّ
ِٜ
َّ
ِِ َُ ْٔتِِف بِ ـْ يِف َب اَمُه َومَجَِٔع َم َِّ ـَ ـَ  33َو اَم ِم ُٓ َِ ًَّ ِْٔؾ َوَؽ َِّ ـَ اف  ِم

ِٜ َٚظ ًَّ َِْؽ اف
ٚ يِف تِ ََٖخَذمُهَ َؾ

َحِٚت  َرا َد اجْلِ َّ قنَ َواْظَت ًُ ـَ َفُف َأمْجَ ِذي  (.يِف احْلَِٚل ُهَق َوافَّ

ُشؾ  145 ِع ) 8/  18أظامل افر  َّ ٌُُس َرِئُٔس اْدَْج ًْ بِّ َمَع مَجِِٔع َبْٔتِفِ َوـِِري ـَ بِٚفرَّ قا  آَم ًُ
ِّ َِّٔغ إِْذ َش

ثِ ْٕ قِر ُُ ـَ اْف ثُِروَن ِم ـَ ُدواَو َّ  (.آَمُْقا َواْظَت

ًٚ بُخُهقص تًٚفٔؿ بقفس ظـ  146 د ادقت»افًُْٜٔ افزوتًتٕٚتٜٔ تٗمـ بام ذـرٕٚه شٚبَ ًَ ٚـْٜ يف جًد اإلًٕٚن, ش َج ًّ واخلىٜٔ اف

َـّ افًُْٜٔ افزوتًتٕٚتٜٔ ♠ وتٗمـ أنَّ اإلًٕٚن يقفد هبذه افىًٌَّٜٔ افٍٚشدة افتل ورثٓٚ ظـ آبٔف آدم  بًٌٛ خىٔئتف إصِٜٔ, وفُ

ُشؾ ـ ـّؾ هذا يُقن ظـ ضريؼ اإليامن ؾَط بدون ادًّقديٜ, ُمًتنٓدًة بـ تٗمـ بٖنَّ اخلالص م قَع ) 31/  16أظامل افر  ًُ بِّ َي ـْ بِٚفرَّ آِم

ْٔتَِؽ  َٝ َوَأْهُؾ َب َُِص َأنْ ِٔح َؾَتْخ ًِ ٌَِِْؽ أَ ) 9/  10رومٔٚ , وبـ (اْدَ ََ َٝ بِ قَع َوآَمْْ ًُ بِّ َي َؽ بِٚفرَّ
ِّ ٍَ َٝ بِ ْؾ ـَ َٕنََّؽ إِِن اْظَسَ نَّ اهلَل َأَؿَٚمُف ِم

 َٝ َِْه ِت َخ َـّ ش اخلالص يف حليٜ», وهذه هل ظَٔدة (إَْمَقا ظْد افزوتًتٕٚٝ, أي اخلالص يف حليٜ اإليامن بدون ادًّقديٜ. وفُ

ًٚ مـ أرـٚن احلُُهقل ظذ اخلالص. ومـ ادًروف أنَّ افًُْٜٔ  افُْٚئس افتََِّٔديٜ, إرثقذـًٜٔ وافُٚثقفُٜٔٔ, جتًؾ ادًّقديٜ ُرـْ

د ُِمٚرشٜ  ٚ ٓ تٗمـ أنَّ فًِّّقديٜ أي تٖثر خاليص ظذ اإلًٕٚن, وفُـ جُمرَّ  ضًَٜٔ.افزوتًتٕٚتٜٔ تَقم بتًّٔد ادٗمْغ اجلُُدد, وفَُّْٓ
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 دٕس بال احلٌؾ ظَٔدة

ِِّ تُ ]. 203صـ - ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ: بٔنقي ِحِّل ٍِ 1854ْذ ظٚم ًْٜٔ افُٚثقفُٜٔٔ مُ افُ ؿً ٝ يَ م بٖنَّ افًذراء مريؿ ُح

س, َدَّ َِٔد ادُ س وافتَّ َدَّ تًِٔؿ افُتٚب ادُ  دّ ف ِو ًِٔؿ ٕنَّ . وفُـ افًُْٜٔ إرثقذـًٜٔ ترؾض هذا افتَّ ضٚهرة مـ اخلىٜٔ إصِٜٔ

ِِّ ؾُالمهٚ يُ  صٖهنٚ  - ؾٚفًذراء مريؿ ؿد ورثٝ. [147]ؿ بًّقمٜٔ اخلىٜٔ إصِٜٔ افتل إتَِٝ إػ مجٔع افٌؼ مٚ ظدا افًٔد ادًٔح وحدهً

خر دفٔؾ  ,(47/  1ؿٚ )فق شيصِِّ تٌتٟٓ روحل بٚهلل ُُم » يف ؿقل افًذراء مريؿ: وفًؾَّ  .ٕتٚئجٓٚ إصِٜٔ بُّؾ اخلىٜٔ  - صٖن افٌؼ مجًًٔٚ 

ٍَ ُّ زهـ ظذ ظُ م يُ مٚ تَدَّ  افٌؼ. ـّؾ  صٖهنٚ صٖن ـّؾ  ,ظذ أنَّ افًذراء مريؿ ـٕٚٝ يف حٚجٜ فِخالص  ,ًٌٜٔ افٌؼيٜٚد يف افىَّ ًَ قمٜٔ اف

 [ووراثٜ اجلْس افٌؼي فِخىٜٔ إصِٜٔ.

 اإلًٕٚن خالص

 إمر هلذا رودبَّ  ,خلالصف كًَ َش  فوفَُّْ  ,فِّقت اإلًٕٚنَ  اهللُ  كيسُ  م]. 203صـ - ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ: بٔنقي ِحِّل

َُ بًّؾ افر  افًذراء مريؿ  مـ مقفقداً  افقحٔد ابْف اهللُ  ؾٖرشؾ ,مٚنافزَّ  ؾءمِ  جٚء حتك ,[148]ضقيالً  ِٔٛ , ومٚت ظذ افهَّ [149]سدُ وح اف

َّّ ُح  عَ ؾَ وهبذا رَ  ,ٕٔٚبٜ ظـ اإلًٕٚن  [ـ ٕٚب ظْٓؿ.ُؿ ادقت ظ

                                                 

الم, وإذا ـٕٚٝ اإلًٕٕٜٚ افتل َوَفَدت ادًٔ♠ افَّْهٚرى يًتَدون أنَّ جًد ادًٔح  147 ًَّ ح ُمِقٌق مـ جًد مريؿ ظِٔٓٚ اف

َِّص افًُْٜٔ افُٚثقفُٜٔٔ مـ ♠  ًٚ هلذه افىًٌَّٜٔ افٍٚشدة. فُل تتخ ًٚ هق أيو وارثٜ فِىًٌَّٜٔ افٍٚشدة, ؾُٔقن ادقفقد مْٓٚ وارث

َّٕس بٚفىًٌَّٜٔ افٍٚشدة, وفُـ هذا يًْل وجقد ضريَٜ أخ الم ُوفَِدت مـ أبقهيٚ بدون أن تتد ًَّ رى هذه ادُنُِٜ, ؿٚفٝ إنَّ مريؿ ظِٔٓٚ اف

ٗافِخال  ً ِٔٛ ؟ اف د إذًا ؟ وملٚذا افهَّ  ً َٕس افىًٌَّٜٔ افٍٚشدة. ؾِامذا افتَّج ر أو يْجق مـ َد َّٓ ل ص, يًتىٔع اإلًٕٚن مـ خالهلٚ أن يتى

ٌَؾ افًُْٜٔ إرثقذـًٜٔ فْٔجقا ادًٔح  م مـ ِؿ َٕس اخلىٜٔ إصِٜٔ بقٓدتف مـ مريؿ ظِٔٓٚ ♠ أن هق: مٚ هق احلّؾ ادَُدَّ مـ َد

ال ًَّ ًٚ إػ وجقد ضريَٜ أخرى فِخالص, وهذه ُمنُِٜ رهٌٜٔ.اف ي أيو ٗال شٔٗدِّ  ً  م ؟ أّي إجٚبٜ ظذ هذا اف

ر»وـٖنَّ اهلل ظزَّ وجّؾ احتٚج فقؿٝ ضقيؾ  148 ُِّ ك»ؾٔف و ش ُيٍ ًَ ًْ ِِّص بقاشىتٓٚ اإلًٕٚن مـ ادقت. ش َي ُٔخ حتك َيد افقشِٜٔ ادُْٚشٌٜ ف

قط اإلًٕٚن يف اخلىٜٔ ؟ ملٚذا هذا شٗال ٓ يًتىٔع ادًٔحل أن َُئٛ  َُ ؿ اهلُل ظزَّ وجّؾ ظِّٜٔ اخلالص ؾقر ُش ِّّ ظِٔف: ملٚذا م ُيت

ِِّص اإلًٕٚن ُمٌٚذًة بًد مًهٔتف ؟ مـ ٕٚحٜٔ إشالمٜٔ, ٕجد أنَّ اهلل ♠ إٓتيٚر إػ َزَمـ ادًٔح  إذا ـٚن يف إمُٚن اإلهل أن خُي

الم ش ًَّ ء ظِٔٓام اف َِّؿ آدم وحقا ٚ ٌٔؾ افَّْجٚة ؾقر شَقضٓؿ يف ادًهٜٔ. يَقل اهلل ظزَّ وجؾ: ﴿ظزَّ وجّؾ ظ ِ٘مَّ ًٚ َؾ ًٔ
ٚ مَجِ َٓ ْ ِمْْ َْٚ اْهٌُِىقا ِْ ُؿ

ُٕقَن  َز ْؿ َوَٓ ُهْؿ حَيْ ِٓ ْٔ َِ ـ َتٌَِع ُهَداَي َؾاَل َخْقٌف َظ َّ ِّْل ُهًدى َؾ ؿ مِّ ُُ ََّْٔ
عِ ْٖ ِر ُهْؿ  (38)َي ْ بِآيَٚتَِْٚ ُأوَفـئَِؽ َأْصَحُٚب افَّْٚ ُبقا ذَّ ـَ روْا َو ٍَ ـَ ـَ  ِذي َوافَّ

ٚ َخٚفُِدوَن  َٓ ًٚ: ﴿39)ِؾٔ ٌََع (﴾ ]شقرة افٌَرة[, وٕجد أيو ـِ اتَّ َّ ِّْل ُهًدى َؾ ؿ مِّ ُُ ََّْٔ
عِ ْٖ ٚ َي ِ٘مَّ ٍض َظُدو  َؾ ًْ ٌَ

ْؿ فِ ُُ ُو ًْ ًٚ َب ٚ مَجًِٔ َٓ َؿَٚل اْهٌَِىٚ ِمْْ

كُهَداَي  ََ َٓ َيْن ٌٚع اهلَْدي اإلهلل.123﴾ ]ضف : َؾاَل َيِوؾ  َو  [, ؾًٌٔؾ افَّْجٚة مـ ظذاب اهلل, واحلُُهقل ظذ احلٔٚة إبديٜ, هق اتِّ
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 ؿ ادًٔح )افُريًتقفقجل(ِْ افٍهؾ افرابع: ظِ 

ً  افتَّ  ُرةؾِ  يف قبًُٜ ُص  ٓ  دج

ً  افتَّ ]. 206 ,205صـ - ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ: بٔنقي ِحِّل ًَّ  أخذ ؿد اهلل أنَّ  يًْل ٓ اإلهلل دج قده حغ ُج مـ وُ  امءاف

ًَّ ُج , ؾقُ [150]ظذ إرض َل زَ َٕ  َّٕ ّقات وإرض, قده يّأل اف درة هذا إمر داخؾ يف دائرة ؿُ . [151]ام أخذ ذاتف مـ صقرة ادجدوإ

بًُٜ وفٔس ؾٔف ُص  ,[152]اهلل  يف ألٔس .[154]وافذي يِّؽ إـثر يِّؽ إؿؾ ,زءيِّؽ اجلُ  ,, ٕنَّ افذي يِّؽ افُّؾ [153]قبٜ أو ؽرا

                                                                                                                                                                                

َٕس افىًٌَّٜٔ افٍٚشدة ؿٌؾ  149 د مـ َد ًَ ر هذا اجلَ َّٓ الم جًدًا, وض ًَّ َِؼ مـ مريؿ ظِٔٓٚ اف ُدس َخ َُ وح اف  أنإرثقذـس يًتَدون أنَّ افر 

الم هق شٌٛ ضٓٚرهتٚ ًَّ ُدس ظذ مريؿ ظِٔٓٚ اف َُ وح اف ُِقل افر  د. ؾُح  ً د يف ظِّٜٔ افتَّج ًَ ٚد هبذا اجلَ َٕس  يَقم أؿْقم افُِّٜ بٚٓحتِّ مـ َد

 ♠.افىًٌَّٜٔ افٍٚشدة ادقروثٜ مـ آدم 

. افَّْهٚرى يًتَدون أنَّ اهلل ثالثٜ, أب وآبـ وـٖنَّف يًتَد أنَّ اهلل ُشٌحٕٚف وتًٚػ صخٌص أو أؿْقٌم واحدٌ ش اهلل»ُهْٚ احلديٞ ظـ  150

د وأصٌح ادًٔح  ًَّ امء وجت ًَّ ََٕزَل مـ اف ُدس, وأنَّ آبـ هق افذي  َُ وح اف  افذي ظٚش ظذ إرض ـًٕ٘ٚن.♠ وافر 

ًٚ, مثِف 151 د يف جَمْد إفقهٜٔ. ؾٚفَّْهٚرى يًتَدون أنَّ اهلل ُشٌحٕٚف وتًٚػ صٚر إًٕٕٚ ًُ ٔٚذ بٚهلل, وٓ يًتَدون  أي أنَّف م َي ًِ مثؾ ظٌٚده واف

َـّر ♠ أنَّ ادًٔح  ََٕزل إػ ُمًتقى افًٌقديٜ. ؾتذ ًٚ, ؾرؾًقه إػ درجٜ إفقهٜٔ, وفَُّْف هق اهلل أصاًل, وؿد  ـٚن يف إصؾ إًٕٕٚ

ـُ َمرْ ؿقل اهلل ظزَّ وجّؾ: ﴿ ُٔح اْب
ًِ ْ إِنَّ اّلّلَ ُهَق اْدَ ـَ َؿُٚفقا ِذي َر افَّ ٍَ ـَ ْد  ََ  [72و 17﴾ ]املٚئدة : َيؿَ فَّ

بحٍٚل  هذا افُالم مـ أبىؾ افٌٚضؾ, ؾ٘نَّ اهلل ظزَّ وجّؾ ٓ خُيع ذاتف ِمّٚ ٓ يٍّْؽ ظْٓٚ, ؾِهٍٚت اهلل ظزَّ وجّؾ افّذاتٜٔ ٓ تٍّْؽ ظْف 152

درة. اهلل ظزَّ وجّؾ حل  ٓ يّقت, ؾٓؾ يَدر اهلل ظزَّ وجّؾ  َُ ء. اهلل مـ إحقال, وٓ يدخؾ هذا يف دائرة اف أن يَتؾ ًٍٕف ؟ هذا ُهرا

ؿ, ؾٓؾ يَدر اهلل ظزَّ وجّؾ أن  ًَ ُؿ وٓ ُيْى
ًِ ء. ُمًتحٌٔؾ ظذ اهلل ظزَّ وجّؾ أن َيتَِّهػ بِخالف ش حيتٚج»ظزَّ وجّؾ ُيْى إػ ضًٚم ؟ هذا ُهرا

ُب ظٌدًا ؟ وأن يُقن اخل درة أن يُقن افرَّ َُ ًٚ ؟ مٚ هق مقصقٌف بف ُمْذ إزل وإػ إبد. ؾٓؾ مـ اف ًٚ ؟ وأن يُقن افًزيُز َمْٓٔ ٚفؼ ُمِقؿ

ًٚ ؟ هذا ُمًتحٔؾ, وٓ يُقن بحٍٚل مـ إحقال, وٓ بقجٍف مـ افقجقه. صدق  ُّد ُُمتٚج ًٚ ؟ وأن يُقن افهَّ وأن يُقن افَقي ؤًٍ

َْرُض مَجًًِٔٚ اهلل افًئؿ, افَٚئؾ يف ـتٚبف افُريؿ: ﴿ ْٕ َ َحؼَّ َؿْدِرِه َوا ِِْٔف  َوَمٚ َؿَدُروا اّللَّ ِّ َٔ ٌٚت بِ امَواُت َمْىِقيَّ ًَّ  َواف
ِٜ ََٔٚم
َِ ٌَْوُتُف َيْقَم اْف َؿ

قنَ  ـُ َٚػ َظامَّ ُيْؼِ ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ  [67﴾ ]افزمر : ُش

153  ًِ ًٚ ظـ جمده ! وٓ خيجؾ أن ُيْ ِِّٔ ًٜ يف أن يُقن اإلهل يف َمَهّٚف ظٌٚده ! ُمتخ ب هلل  ٛإيروا إػ هذا افًَؾ ادُتدينِّ افذي ٓ يرى ؽرا

ٚد افالهقت بٚفّْٚشقت ِؾُر ٔٚذ بٚهلل ! ٕٚهٔؽ ظـ أنَّ ؾُِرة احتِّ ًِ د, مثؾ أن يَقل بّقت اإلهل واف  ً ة ؽر ُشٌحٕٚف وتًٚػ تًٌّٔٚت افتَّج

 ! ًٜ ٌ ًُ ّدان ؟! ومع ذفؽ ٓ يرى ؾٔٓٚ ُص رهٚ بحٍٚل مـ إحقال, ؾُٔػ يتَِّحد افوِّ  مٌَقفٜ ظَاًل, وٓ يًتىٔع اإلًٕٚن أن يتهقَّ
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ٖن أن يتْٚزل, ويًر بغ ؾٔع افّن ؾ افرَّ ُج ألٔس يف إمُٚن افرَّ  ؟ ث إفٔٓؿ, ويتحدَّ [155]ْٔٓؿب وَيِس افًامل رداء يٌِس أن ادِؽ درةؿُ 

ً   ؟ ث إفٔٓؿالمٔذ, ويتحدَّ ًتقى افتَّ س أن يْزل إػ مُ درِّ درة ادُ ألٔس يف ؿُ  ؟ ٜ افْٚسظٚمَّ  يح هق: هؾ يف ؿدرة ٌٚذ وافكَّ ٗال ادُ واف

 ًَّ ًَّ ؟ إذا ؿُ  د أم فٔس يف ؿدرتفاهلل أن يتج َّٕ ِْٚ إنَّ اهلل فٔس يف ؿدرتف أن يتج ًَّ  ,ًػْٚ ًْٕٛ إفٔف افوَّ د ؾ٘ , دإذ هق ٓ يًتىٔع أن يتج

َـّ  ً  إنَّ افتَّ افًٌض ؿد يًسض ويَقل:  وفُ ً  ؾ٘نَّ افتَّ , يف رء مـ احلّؼ  وفُـ هذا فٔس ,د هق وًػ ٓ ئِؼ بٚهللج د هق ظّؾ مـ ج

 َُ  [.درة اهلل افالهنٚئٜٔ وؽر ادحدودةوهق داخؾ يف ؿُ  ,[156]ًػوفٔس ظّاًل مـ أظامل افوَّ  ,ةقَّ أظامل اف

 وتًٚؤٓت أؿٚويؾ

ً  افتَّ  بًِّٜٔ اتبٚفذّ  آبـ أؿْقم ؿٚم ملٚذا]. 210صـ - ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ: بٔنقي ِحِّل ِ  ) آبـ أؿْقم ؟ دج ( قسقؽُ اف

ُُ  م وبٌره ,ـٚن بف رء ـّؾ » :سَدَّ ادُ  افقحل يَقل ـام ,اخلٚفؼ هق  شافًٚدغ أعَْٝ بُِّٜ اهلل» (.3/  1حْٚ يق) شـٚن ِمٚ رء ـي

قرة إوػ افتل خَِف ظذ ٍٕس افه  , د خَِٜ اإلًٕٚنـٚن مـ افالئؼ أنَّ ٍٕس إؿْقم هق افذي َُيدِّ  ,. إذن[157](3/  11إٔغ )ظز

 [.وافتل ؾًدت بٚخلىٜٔ, ظِٔٓٚ

                                                                                                                                                                                

مٜ اإلهلٜٔ»و ش ادجد اإلهلل»ُهْٚ يتًٚمؾ ادًٔحل مع  154 ٚ ُمُتًٌٚت, ؾٌٚفّتٚيل يًتىٔع اإلهل أن ش افُرا مـ هذه ش خُيع ًٍٕف»ظذ أهنَّ

ٍٚت افّذاتٜٔ ة واجلاَلل مـ افهِّ قَّ َُ ة واف زَّ
ًِ مٜ واف َـّ ادجد وافُرا ٔٚذ بٚهلل. وفُ

ًِ ًٚ بٚفٌؼ واف ُٔهٌح ظٌدًا, صٌٔٓ ٍٚت, ؾ  ظزَّ وجّؾ, هلل افهِّ

ٍٝ مـ إوؿٚت.  ٓ تٍّْؽ ظْف بحٍٚل مـ إحقال, ؾًِٔٝ هل ُمُتًٌٚت يتخذَّ ظْٓٚ يف وؿ

ٛ دخِقؿٚتف. 155 ًَ  يَع ادًٔحل دائامً يف ُمنُِٜ تنٌٔف اخلٚفؼ بّخِقؿٚتف, وٓ ُيدِرك أنَّف ٓ َيقز أن ًْٕٛ هلل ُشٌحٕٚف وتًٚػ مٚ ُيْ

ٌََؼ شقاء, وإذا حهؾ أحٌد ظ ٚيٜ مـ ادُُتًٌٚت, وهل مـ ـّؾ اف ِّٓٚ يف افِّْٓ ٍِْؿ, ؾٓذه إصٔٚء ـ ٍٜ زائدٍة بًٌٛ مٍٚل أو جٍٚه أو ِظ م ذ ـرا

ُٛ ظذ اإلًٕٚن أن ٓ يٌّس هبذا ؾًٔتَد أنَّ مٚ بف مـ ًٍٕف, ؾام ٕحـ ؾٔف مـ ًّٕٜ ؾّـ اهلل ظ زَّ ؾوؾ اهلل ظزَّ وجّؾ ظذ افًٌد, فذا َي

ر أنَّ اهلل ُشٌحٕٚف وتًٚػ ُينٚهبْٚ يف هذا ؟ بٚفىٌَّع ٓ. إذن, ؿٚظدة وجّؾ. وفُـ هؾ َيقز فْٚ أن ُٕ  ُِّ ش افذي يِّؽ إـثر يِّؽ إؿؾ»ٍ

َّٓ ظذ ادخِقؿٚت افتل تٌدأ مـ ُمًتقى  َـّ اهلل ظزَّ وجّؾ فٔس ـذفؽ.ش, إـثر»ؾستٍع إػ ُمًتقى ش إؿّؾ »ٓ تْىٌؼ إ  وفُ

ة أن يٌٍر اهلل ظ 156 قَّ َُ ِٔٛ ويّقت ُشٌحٕٚف ♠ زَّ وجّؾ ٔدم مـ أظامل اف َِّؼ ظذ افهَّ ًُٔ ًٚ ؾ امء ويهر إًٕٕٚ ًَّ دون أن يْزل مـ اف

ة أن ُيٌغِّ اهلل ظزَّ وجّؾ ضريؼ افَّْجٚة ٔدم  قَّ َُ ٕن ش احلٚجٜ»وهق ُمًتٍق ظذ ظرصف, ؾقق خَِف, دون ♠ وتًٚػ. مـ أظامل اف

ٚيٜ يّقت وُيدَؾـ يف إرض ُشٌحٕٚف وتًٚػ فثالثٜ أيٚم وثالث َيقع ويًىش, وُيَيب وُيٌهؼ يف وجٓف ُشٌحٕٚف وت ًٚػ, ويف افِّْٓ

ة ! ِْٛ ُؿقَّ ا ! ويرون يف اإلهٕٜٚ وافهَّ ل واحلََٚجٜ ِظزًّ َىش ـامًٓ ! ويرون يف افذ  ًَ ًٚ فَقٍم يرون يف اجلقع واف  فٍٔٚل. ظجٌ

َٙ افٔٓقد وادًِّقن يًتَدون أنَّ اهلل ظزَّ وجّؾ ﴿ 157 قنُ  إَِذا َؿ ُُ َٔ ـ َؾ ـُ قُل َفُف  َُ اَم َي َّٕ ِ٘ ً َؾ ََِؼ اهلُل ظزَّ 117﴾ ]افٌَرة : َأْمرا [, وهُذا َخ

ُف وجّؾ ادًٔح ظِٔف افًالم: ﴿ َٕ ٌَْحٚ  َأن َيتَِّخَذ ِمـ َوَفٍد ُش
ِ
َّ
ِ
َٚن ّلل ـَ قنُ َمٚ  ُُ ـ َؾَٔ ـُ قُل َفُف  َُ َّٕاَم َي ِ٘ ً َؾ َٙ َأْمرا ْٝ َربِّ [, ﴿35﴾ ]مريؿ : إَِذا َؿ َؿَٚف
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حََٜٔ أنَّ اهلل  ؟ يف اإلًٕٚن ادحدود ر ادحدود أن حيّؾ ؽ هلل ُّـيُ  ـٔػ]. 211صـ -ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ : بٔنقي ِحِّل

ء مثاًل  ًىْٔٚ أمثِٜ ظذ إمُٕٜٚٔ ذفؽ:ًٌٜٔ تُ , وافىَّ [158]هق اهلل ؽر ادحدود وييّؾ  ,افٌؼ يف ـّؾ  ُّْف أن حيّؾ وفُـ يُ  ,ؽر ُمدود ؾٚهلقا

                                                                                                                                                                                

ِْل َبَؼٌ  ًْ ًَ ّْ قُن يِل َوَفٌد َوَمْ َي ُُ َذفِِؽ اّلّلُ َأنَّك َي ـَ ُُِؼ َؿَٚل  قنُ  خَيْ ُُ ـ َؾَٔ ـُ قُل َفُف  َُ َّٕاَم َي ِ٘ ً َؾ َٙ َأْمرا [, وفُـ 47﴾ ]آل ظّران : َمٚ َيَنُٚء إَِذا َؿ

ُِؼ بقاشىتٓٚ, وأنَّ Λο ορ فف ـِّٜ )فقؽقس بًٌٛ تٖث ر افَّْهٚرى بٚفًٍٍِٚت افٔقٕٕٜٚٔ افقثْٜٔ, زظّقا أنَّ اهلل ُشٌحٕٚف وتًٚػ ( خي

د َٕقل, ٓ ُيقصػ اهلل ظزَّ وجّؾ بٖنَّف ظٚؿٌؾ, أو بٖنَّ فف ظَؾ, ٓ يف ا فَرآن هذه افُِّٜ هل ظَؾ اهلل ُشٌحٕٚف وتًٚػ ادُدبِّر, وفِرَّ

ـ ُُ ـْ ُيْدِرك حَٚئؼ م ي س, ذفؽ ٕنَّ افًٚؿؾ هق َم ٚهٚ,  افُريؿ, وٓ يف افُتٚب ادَُدَّ ََّ يًرؾٓٚ مـ ؿٌؾ, وذفؽ مـ ِخالل مًِقمٚت يتِ

اًل, ](: 69/ 4) مَٚئس افٌِٜؾٍٔٓؿ مْٓٚ هذه احلَٚئؼ. ٕجد يف ُمًجؿ  َْ ُؾ َظ َِ ًْ َؾ َي ََ ُٚل َظ ََ ٌُْؾ ُي ُُِف َؿ َٓ َٚن ََيْ ـَ َْٕزَجَر َظامَّ , إَِذا َظَرَف َمٚ  َأِو ا

ُِفُ  ًَ ٍْ َٚن َي اِؽٛ: ](: 18/ 30) تٚج افًروس, ويف ُمًجؿ [ـَ ًِِؿَؿَٚل افرَّ ٌقِل اف ََ ِٜ ف ِّٔئَ َٓ  ادَُت
ّقةِ َُ ٚل فِ ََ ُؾ ُي َْ ًَ َِّذي اف ٚل ف ََ َتٌُِْىف, َوُي ًْ  َي

ٌؾ  َْ ٚ](: 616/ 2) ادًجؿ افقشٔط, ويف [اإلًُٕٚن بتَِؽ افَّقِة َظ َٓ ت ََ ٔ
َِ َْصَٔٚء ظذ َح ْٕ اًل: أْدرك ا َْ َؾ َظ ََ , وهذه إوصٚف ٓ َيقز [َظ

ِْامً وتًٚػ. ٕجد يف افَرآن افُريؿ: ﴿ ًٌٕتٓٚ هلل ُشٌحٕٚف  ِظ
ٍ
ء ؾِّ َرْ ُُ َ َؿْد َأَحَٚط بِ  َؿِديٌر َوَأنَّ اّللَّ

ٍ
ء ؾِّ َرْ ـُ َ َظَذ  قا َأنَّ اّللَّ ُّ َِ ًْ ﴾ ]افىالق فَِت

ِْامً [, ﴿12:   ِظ
ٍ
ء ؾَّ َرْ ـُ َّٓ ُهَق َوِشَع  َٓ إهَِلَ إِ ُ افَِّذي  ُؿ اّللَّ ُُ َّٕاَم إهَِلُ

ِْامً وَ [, ﴿98﴾ ]ضف : إِ  ِظ
ٍ
ء ؾَّ َرْ ـُ  َْٚ [, 89﴾ ]إظراف : ِشَع َرب 

ُرونَ ﴿ َـّ ِْامً َأَؾاَل َتَتَذ  ِظ
ٍ
ء ؾَّ َرْ ـُ ِْامً [, ﴿80﴾ ]إنًٚم : َوِشَع َريبِّ  ًٜ َوِظ مْحَ  رَّ

ٍ
ء ؾَّ َرْ ـُ  َٝ ًْ َْٚ َوِش [ ... إػ آخر أيٚت. 7﴾ ]ؽٚؾر : َربَّ

ُؾ ]وـام ؿٚل افنٚظر:  َْ ِِِٔؿ َوَظ ًَ ُِْؿ اْف ًَ  ِظ ُؿ: َأنَٚ َأْحَرْزُت َؽَٚيَتُف * َواْف ِْ ًِ َؾٚ, َؾْٚف َ اَم َؿْد َأْحَرَز افؼَّ ُٓ ِذي ِمْ ـْ َذا افَّ ٚ * َم ٍَ َِ ِٚؿِؾ اْخَت ًَ ُؾ َؿَٚل: اْف َْ

ٚ ٍَ َه ِِٕف اتَّ َٚ اهلُل يف ُؿْرآ يِّْ َٖ ًٚ َوَؿَٚل َفُف * بِ ُؿ إِْؾَهَٚح ِْ
ًِ َْٖؾَهَح اْف ـُ يب ُظِرَؾٚ, َؾ مْحَ ِِْؿ َأنَٚ افرَّ ًِ ُؾ َرْأَس اْف َْ ًَ ٌََّؾ اْف ََ ُِّٔدُه * َؾ َِْؿ َش

ًِ ِؾ َأنَّ اْف َْ ًَ ِْ
ٌََٚن فِ , َؾ

َؾٚ َْٕكَ َِّؿ ش ـِّٜ»(. ثؿَّ أنَّ اهلل ظّز وجّؾ فٔس فف 13/ 1)صٔد إؾُٚر يف إدب وإخالق واحلُؿ وإمثٚل  [َوا واحدة, يتُ

ّد وٓ حُتل. ؿٚل اهلل ظزَّ وجّؾ يف بقاشىتٓٚ, وخيِؼ هبٚ, ـٖداة َوَشط بغ اهلل ظزَّ و ًَ َـّ هلل ظزَّ وجّؾ ـِامت ٓ ُت جّؾ وُمِقؿٚتف, وفُ

ِاَِمُت َريبِّ َوَفْق ِجْئَْٚ ـتٚبف افُريؿ: ﴿ ـَ َد  ٍَ ٌَْؾ َأن َتْ ٌَْحُر َؿ َد اْف
ٍِ ِاَِمِت َريبِّ َفَْ َُ ٌَْحُر ِمَدادًا فِّ َٚن اْف ـَ ْق  ْثِِِف َمَدداً ُؿؾ فَّ ِّ [, 109﴾ ]افُٓػ : بِ

ِاَِم ﴿ ـَ َدْت  ٍِ َٕ  ٚ ُٜ َأبُْحٍر مَّ ًَ ٌْ ِدِه َش ًْ ُه ِمـ َب د  ُّ ٌَْحُر َي َْرِض ِمـ َصَجَرٍة َأْؿاَلٌم َواْف ْٕ ُِٔؿٌ َوَفْق َأنَّاَم يِف ا َ َظِزيٌز َح  إِنَّ اّللَّ
ِ
[. 27﴾ ]فَامن : ُت اّللَّ

َِّؿ بف اهلل ظزَّ وجّؾ  ظذ أنَّ افُِّٜش اخلِؼ بٚفُِّٜ»ومـ ادٍُسض أن يٍٓؿ افَّْهٚرى مقوقع  ادَهقد هبٚ إمر اإلهلل افذي يتُ

ٌََكِ ؾُٔقن ؾقرًا, ـام ؿٚل اهلل ظزَّ وجّؾ يف ـتٚبف افُريؿ: ﴿ ٍح بِْٚف ّْ َِ ـَ َّٓ َواِحَدٌة  ٚ إِ َٕ [, وـام يَقل افُتٚب 50﴾ ]افَّر : َوَمٚ َأْمُر

س يف  َٚن, ُهَق أَ ) 9/  33ادزمقر ادَُدَّ َُ َّٕف ٓ يٌٌْل أن ِٕهػ اهلل ُشٌحٕٚف وتًٚػ بام يتَِّهػ بف (َمَر َؾَهٚرَ َٕنَُّف َؿَٚل َؾ ٚيٜ َٕقل إ . ويف افِّْٓ

ِْؿ, فذا وجٛ ظِٔف أن  ًِ مـ ادًرؾٜ مـ هذه ادًِقمٚت بقاشىٜ ش يًتٌْط»ُمِقؿٚتف, ؾ٘ن ـٚن فإلًٕٚن ظٌَؾ ؾٓذا جلِٓف وٓـتًٚبف اف

 ًِ ٜ افُٚمِٜ, ؾال ُيقصػ بٚفًَؾ أبدًا.ظَِف, أّمٚ اهلل ُشٌحٕٚف وتًٚػ, ؾِديف اف  ِْؿ ادُىِؼ, وظْدمف ادًرؾٜ افّتٚمَّ

َّْٜ واجلامظٜ 158  ً ُِقفٜٔ, أي أنَّ اهلل ُشٌحٕٚف وتًٚػ حيّؾ يف ُمِقؿٚتف. وٓ يهٍقن اهلل ظزَّ وجّؾ بٖنَّف ؽر ُمدود,  أهؾ اف ٓ يًتَدون بٚحلُ

َّٕف ؽر ُمدود, أراد أنَّ اهلل تًٚػ أـز مـ أن حُيَّد, وٓ حيّده رء مـ ُمِقؿٚتف, وٓ حيكه رء مـ ُمِقؿٚتف, ؾ َد ومـ ؿٚل مْٓؿ إ

رشّٔف ـُ ٍَِقن ظذ هذا. ويف  َوِشَع  ِػ ُمتَّ ًَّ ّقات وإرض, وٓ ُيُّـ أن حيّده رء مـ ادخِقؿٚت, وهذا ادًْك صحٔح, وـّؾ اف ًَّ اف
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 ُُ ِّ يّأل اف ًٚ فُّؾ ُج , فُـ وُ [159]ويف افقؿٝ ًٍٕف يّأل رئٚت افٌؼ ,ٓٚرة إرؤٜ ـ ء يف رئٚت افٌؼ ٓ يًّْف أن يُقن مٚفئ  قد اهلقا

 ,خٚرجٓٚ مقجقدة ؾٓل ؾٔٓٚ, تْحك ٓ داخِٓٚ إػ وتٍْذ جرةاحلُ  جٚجزُ  ُتسق حغ أيوًٚ  ّسوافنَّ  افٌالف اجلقي فألرض.

ًَّ  يف زافٝ ٓ وـذفؽ َـّ  ٓ» :شقيلافرَّ  أثْٚشٔقس يسافَدِّ  يَقل مٚذا ؾتٖمَّ  .ًٍٕف افقؿٝ يف امءاف ٌح أص اهلل ـِّٜ أنَّ  أحدٌ  يتقمه

ًٚ مْف بًٌٛ ُح  أو أنَّ ـّؾ , ُمهقرًا يف اجلًد ًٚ مـ ظْٚيتف وتدبره ضٚملٚ , أو أنَّ افًٚم أصٌح قفف يف اجلًدُِ مُٚن آخر أصٌح خٚفٔ ُمروم

ًٚ إيّ  ,بؼّي  قفف يف جًدٍ ُِ حتك مع ُح  ,وهُذا ك اجلًد.رِّ ـٚن حُي  ـٚن يّْح احلٔٚة فُِقن يف ٍٕس افقؿٝ, ؾُِّٜ اهلل يف  ,ٚه احلٔٚةواهٌ

ُُ  ,ًفتٖن   ُُ  ,ـ ُمهقرًا يف اجلًدم ي ًّٓ وم ي ًّٓ , ًْٛ ؾٔف ؾحَ  ـ حٚ ً  ). شرء ًاًل يف ـّؾ ؾِ  بؾ ـٚن حٚ  [(.5 -1/  17د افُِّٜ: ؾهؾ جت

                                                                                                                                                                                

ًّٓ ؾٔٓؿ, وٓ اخلِؼ حٚف قن ؾٔف. ؾٚهلل ظزَّ وجّؾ, ُشٌحٕٚف وتًٚ ـٌ ظـ اخلِؼ, فٔس حٚ ػ م افقؿٝ ًٍٕف َٕقل إنَّ اهلل تًٚػ ُمٍْهٌؾ بٚئ

ُِّق. ؿٚل اهلل ظزَّ وجّؾ يف ـتٚبف افُريؿ: ﴿ش, يف خَِف» يهػ ًٍٕف بٖنّف ًُ ُؿ وفَُّْف ُشٌحٕٚف وتًٚػ وَصَػ ًٍٕف بٚفٍقؿٜٔ واف خَيَُٚؾقَن َرهبَّ

َمُرونَ  ْٗ ُِقَن َمٚ ُي ًَ ٍْ ْؿ َوَي ِٓ ـ َؾْقِؿ ُٔؿ اخْلٌَِرُ [, ﴿50﴾ ]افْحؾ : مِّ ُِ ٌَِٚدِه َوُهَق احْلَ ِٚهُر َؾْقَق ِظ ََ ـُ َظَذ [, ﴿18ٚم : ﴾ ]إنًَوُهَق اْف مْحَ افرَّ

ْرِش اْشَتَقى ًَ َِٕهػ اهلل ُشٌحٕٚف وتًٚػ بٖنَّف حُئط بّخِقؿٚتف. ؿٚل اهلل ظزَّ وجّؾ: ﴿5﴾ ]ضف : اْف ِٔىًٚ [. و  ُم 
ٍ
ء ؾِّ َرْ ُُ َٚن اّلّلُ بِ ـَ ﴾ َو

ِْامً [, وأنَّ ُمِقؿٚتف ﴿126]افًْٚء :  ٚيٜ أنَؾ [, ؾُٔػ حُئط 110﴾ ]ضف : َٓ حُئُِىقَن بِِف ِظ بٚهلل ُشٌحٕٚف وتًٚػ جًٌد ُمِقق ! ويف افِّْٓ

ثّٔغمٚ ؿٚفف افنٔخ  ًُ , ؾِٔس يف ش احلدّ »وـِّٜ ]يف مًٖلٜ ادحدوديٜ:  ُمّد بـ صٚفح اف َّْٜ  ً مـ إفٍٚظ افتل م َتِرد يف افُتٚب وٓ يف اف

َّْٜ أنَّ اهلل  ً قت ظـ ذفؽ, ؾال ُيَٚل  افُتٚب أنَّ اهلل حُيّد, وٓ أنَّف ٓ حُيّد, وٓ يف اف ُُ  ً حُيّد, وٓ أنَّف ٓ حُيّد. وإذا ـٚن ـذفؽ, ؾٚفقاجٛ اف

وري أن ًٕتَد أنَّ اهلل حُي  َّٕف حُيّد أو ٓ حُيّد, وفق ـٚن مـ افيَّ َّٕف ٓ حُيّد, وفٔس ُهْٚك رضورة أن َٕقل: إ َّٕف حُيّد, وٓ إ َّْٔف إ ّد أو ٓ حُيّد, فٌ

َّْٔتف اف : ٕنَّ اهلل تًٚػ يَقل: ﴿اهلُل تًٚػ, أو ب َّْٜ ءً  ؾِّ َرْ ُُ ًٚ فِ َٕٚٔ ٌْ
َتَٚب تِ ُِ َْٔؽ اْف َِ ْفَْٚ َظ َٕزَّ ذح افًَٔدة ) [(.89﴾ )افْحؾ: أيٜ َو

ٍٚرئْٜ ًَّ  (.237-236/ 1 اف

زى افتل يَع ؾٔٓٚ افَّْهٚرى دائامً.  159 ُُ ة ُأخرى ُئَس اهلَل ُشٌحٕٚف وتًٚػ بًٌٚده, وهذه هل افّىٚمٜ اف ًَّض, مرَّ ء يتجّزأ ويتٌ اهلقا

قء  ّس, ؾْحـ ًِٕؿ أنَّ افوَّ ًٚ بُخُهقص ِمثٚل افنَّ رؾٜ مـ اهلقاء. أيو ٌُ ٍُِٕرغ اف ء يف ُؽرؾٜ, وًٕتىٔع أن  ؾًْتىٔع أن ٕجّع اهلقا

ّ قء هق افنَّ ّس, وٓ افوَّ ّس, ؾٚحلرارة فًٔٝ هل افنَّ َّْٜٔ يف افنَّ س. وٕحـ جمٚزًا واحلرارة ظقارض ٕٚجتٜ ظـ تٍُٚظالت ـّٔٔٚئٜٔ ُمً

ّس ٓ حت َُٕٔس اهلل ظزَّ وجؾ بّخِقؿٚتف, ؾرؽؿ ـّؾ رء, افنَّ ر أنَّف ٓ َيٛ أن  ٚيٜ ُأـرِّ ّؾ ٕىِؼ ظذ افًقارض اشؿ اجلقهر. ويف افِّْٓ

ّس بقصٜ واحدة ٓحسؿٝ واحسق ـّؾ مٚ ؾٔٓٚ. ويف احلديٞ افذي رواه ُمًِؿ يف صحٔحف  ؾْٔٚ, وإن اؿسبٝ إرض مـ افنَّ

ُف »ؿٚل ظـ اهلل ظزَّ وجؾ: ☺ أنَّ رشقل اهلل ◙ ( ظـ أيب مقشك 463ُمًِؿ ) صحٔح ٍَ َن ـَ ْٝ ِحَجُٚبُف افْ قُر, َفْق  َْٕحَرَؿ

َِفِ  ِْ ـْ َخ ُه ِم ك إَِفِْٔف َبَكُ َٓ َْٕت ِف َمٚ ا ِٓ ٌَُحُٚت َوْج ًٚ ظْد افَّْهٚرى أنَّ اإلًٕٚن ٓ يًتىٔع أن يرى اهلل وئًش, ؾْجد ش. ُش ومـ ادًروف أيو

ل »َوَؿَٚل ]اإلهل[: ) 20/  33اخلروج يف شٍر  ِٓ ِدُر أْن َتَرى َوْج َْ ًُِٔش ٓ َت يِن َوَي َٚن ٓ َيَرا ًَ ْٕ , ذفؽ ٕنَّ افىًٌَّٜٔ اإلًٕٕٜٚٔ (شٕنَّ اإْل

د افرؤيٜ, وهذا مُ  ٚد ؟أوًػ مـ جُمرَّ ُِقل أو آحتِّ  تٌٍَّؼ ظِٔف بغ ادًِّغ وافٔٓقد وافَّْهٚرى, ؾُٔػ يَقل ؿٚئٌؾ بٚحلُ
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ً  افتَّ  ىأدَّ  هؾ]. 212 ,211صـ -ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ : بٔنقي ِحِّل َّٕ  أن إػ دج  َُٔٛي  ؟ اجلًد ؾًٚد مـ اهللُ  سيتد

ٕ  » قيل:ُش ْٚشٔقس افرَّ أث يسافَدِّ  ِه أي تٌٔر وٓ تد َسِ ًْ س اجلًد َّٕ إ ,, بؾ بٚفًُس[160]قفف يف اجلًدُِ س بحُ ظْدمٚ وفدتف افًذراء م َي ف ؿدَّ

ًٚ. وظْدمٚ ـٚن يف افًٚم اشتّدَّ  َُ  أيو ٓ  ,وافتل ٕراهٚ ٕحـ ,[161]ّس افتل خَِٓٚ اهللف إن ـٕٚٝ افنَّ قت واحلٔٚة, ٕنَّ افًٚم مْف اف

 َّٕ ُّ تتد ِّٓ ْرهٚ وتُ تُ  ,ٓٚ بٚفًُسِّتٓٚ, وفَُّْ وٓ تْىٍئ بيُ  ,[162]د دًٓٚ إجًٚم افتل ظذ إرضجرَّ س ب ـِّٜ  ,رهٚ, ؾٌٕٚوػ جداً ى

َّٕ ٓ يُ  ,ٚورهّب  ّسبٚرئ افنَّ  ,اهلل ُّ ُّـ أن يتد َّٓ  ,ف ظديؿ افًٍٚدقره يف اجلًد, بؾ بٚفًُس ٕنَّ ُٓ د طُ جرَّ س ب ر افذي ـٚن يف ؾَد أحٔٚ وض

ً  ) شذاتف ؿٚباًل فًٍِٚد حدِّ   [.ش7, 6/  10ؾهؾ  ,د افُِّٜجت

ِْؿ اخلالص   (ل)افًقتريقفقجافٍهؾ اخلٚمس: ِظ

ٍِداء ؟ ِٔٛ هق وشِٜٔ اف  ملٚذا ـٚن افهَّ

 .281صـ - ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ: بٔنقي ِحِّل

َِّ  ٚظّْ  فٔحّؾ كعَ أَ  ؿد ـٚن إن فٕنَّ » :(م373-296)افرشقيل أثْٚشٔقس يسافَدِّ  يَقل ًٚ ُِم  ـٚن ؾُٔػ ,ظِْٔٚ ادقوقظٜ ًْٜاف  أن ُْ

ُّ  م مٚ فًْٜ يهر َِّ  مقت ٝي  .[163]ؼ ظذ خنٌٜ"ِِّ مـ ظُ  ـّؾ  "مًِقنٌ  :ُتٚمًٚ  ادُتقب هق هذا ٕنَّ  ,ِٔٛافهَّ  هق افذي ,ًْٜاف

                                                 

160 ٌ د بٚفىًٌَّٜٔ اإلًٕٕٜٚٔ حتك ُيؤػ فًٍْف ِصٍٚت هذه افىَّ د واحتَّ ًَّ ًٜٔ, ُمًيؿ افَّْهٚرى يًتَدون أنَّ اهلل )آبـ( ُشٌحٕٚف وتًٚػ جت

ِٔٛ. ؾ٘ن ٚد هبٚ إذًا ؟ وـّؾ مـ أجؾ أن يّقت ظذ افهَّ  م يُتًٛ اإلهل ِصٍٚت افىًٌَّٜٔ اإلًٕٕٜٚٔ ؾِامذا آحتِّ

 ـٚدًُتٚد, افَّْهٚرى ئًَقن اهلل ظزَّ وجّؾ بّخِقؿٚتف. 161

ّس ٓ تتٖثَّر بْٚ  162 ًّٜٔ هل افتل تهؾ إفْٔٚ, ؾْتٖثر ٕحـ هبذه إصًٜ. وافنَّ ّس ٓ تِّس إجًٚم ظذ إرض. إصًٜ افنَّ افنَّ

ٚ ب ُِقل اإلهل يف ُمِقؿٚتف دون أن يتٖثَّر, ؾُام ُؿِْٚ ٕهنَّ ًٔدة ظّْٚ جدًا, وهذا أمر ضًٌٔل وٓ حيتٚج إػ ذح أصاًل. أّمٚ بُخُهقص ُح

 ًّٓ ٚد. ثؿَّ إذا ـٚن اإلهل حٚ ُِقل وآحتِّ ؤيٚ, ؾُٔػ يَقى ظذ احلُ د افر  ًٚ, هذا ُمًتحٔؾ, ٕنَّ اإلًٕٚن ٓ يَقى ظذ جُمرَّ يف ـّؾ  شٚبَ

وس حّٚل ؾْٔٚ ؟ وـٔػ يرى افَّْكاين أنُم د  َُ ير واإلهل اف ُِقل ؾْٔٚ ؟ وـٔػ يُقن ؾْٔٚ افًٚيص وافؼِّ  ِقؿٚتف, ؾام هق تٖثر هذا احلُ

س يَقل يف  -12/  23افتَّثْٜٔ يَقل إنَّ اهلل ُشٌحٕٚف وتًٚػ حيّؾ يف ـؾ ادخِقؿٚت, ومْٓٚ افَّْجٚشٚت, وافَٚذورات, وافُتٚب ادَُدَّ

14 (12  .ًٚ ِْٔف َخِٚرج  فَِتْخُرَج إِف
ِٜ قُن فَؽ َمْقِوٌع َخِٚرَج اَدَحِ ُُ ًٚ  13َوَي َر بِِف ِظَْْدَمٚ جَتُِِْس َخِٚرج ٍُ تَِؽ فَِتْح قُن فَؽ َوَتٌد َمَع ُظدَّ ُُ َوَتْرِجُع َوَي

ىِّل ُبَراَزكَ  ٌَ بَّ إهَِلَؽ َشٚئٌِر يِف َوَشِط َُمَِتَِؽ  14. َوُت ََِذَك َوَيْدَؾَع َأْظَداَءَك َأَمَٚمَؽ.  َٕنَّ افرَّ ُْْٔ
 فِ

ٍ
ء ًٜ فِئاَل َيَرى ؾَِٔؽ َؿَذَر َرْ َش دَّ ََ ـْ َُمَُِتَؽ ُم ُُ َؾَِت

ِجَع َظَْْؽ   , ؾ٘ذا ـٚن اإلهل شرجع ظـ ادُٚن افذي ؾٔف َؿَذر, ؾُٔػ حيّؾ ؾٔف ؟!(َؾَرْ

ُٔح ا) 13/  3ؽالضٜٔ هذا افَّْص ظذ فًِٚن بقفس يف  163 ًِ ُمقِس, َاْدَ ِٜ افَّْٚ َْ ًْ ـْ َف ٚ ِم َٕ ًٜ َْٕجَِِْْٚؾَتَدا َْ ًْ ُتقٌب: إِْذ َصَٚر َف ُْ ؾ  », َٕنَُّف َم ـُ قٌن  ًُ ِْ َم

 ٍٜ ٌَ َِِّؼ َظَذ َخَن ـْ ُظ تِؾ » 22) 23-22/  21افتَّثْٜٔ , وهذا افُالم مُتقب يف (شَم َُ ٚ اَدْقُت َؾ َٓ  َ ٌٜ َح َّٔ
ٍٚن َخىِ ًَ ْٕ َٚن َظذ إِ ـَ َتُف َظذ َوإَِذا  َْ َوَظِ
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 ؿهُ  افذيـ َيتذب خرىوبُٕٚ  افَديؿ, ًٛافنَّ  َيتذب افقاحدة بٚفٔد حتك ,يديف ويًٌط ,[164]ادقت هذا حيتّؾ أن ببٚفرَّ  ٓق ,هلذا

رتًٍٝ ا إن وأنٚ" :اجلّٔع هبٚ يٍدي أن زمًًٚ مُ  ـٚن ٔتٜمِ  ٜأيَّ  إػ نراً مُ  ,بًٍْف ؿٚفف مٚ هق ,وهذا .صخهف يف آثْٚن دحِ ويتَّ  إمؿ, مـ

ً  ). ش"ظـ إرض أجذب إػَّ اجلّٔع  .(4 -2/  25ؾهؾ  ,د افُِّٜجت

 افٍهؾ افًٚدس: ِظِؿ افًُْٜٔ )اإلـًِٔٔقفقجل(

 واشتخدامٚهتٚ ـًْٜٔ ـِّٜ مًْك

 افٔقٕٕٜٚٔ وافُِّٜ ,شـْٔس» افًزيٜ افُِّٜ مـ مٖخقذة ـًْٜٔ ـِّٜ] .294صـ - إرثقذـًٜٔظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ : بٔنقي ِحِّل

ىِؼ ظذ تُ  :افًُْٜٔ ـٌّْك( 1) . وفُِّٜ افًُْٜٔ يف ادٍٓقم إرثقذـز ثالثٜ اشتخدامٚت:أو مجٚظٜ ُمٍؾ ومًْٚهٚ ,[165]شإـًِٔٔٚ»

 شفتهّٝ ًٕٚؤـؿ يف افُْٚئس» يس بقفس:يَقل افَدِّ  ,. وظـ هذا ادًْكظٌٚدهتؿ هللمقا ؾٔف َدِّ ادُٚن افذي َيتّع ؾٔف ادٗمْقن فُٔ 

ًٚ ـِّٜتُ  :افًُْٜٔ ـ٘ـِروس( 2) .[166](34/  14 رٕثقس إوػـق)  حٚمع ّه  ,[167]ظذ اإلـِروس شافًُْٜٔ» ىِؼ أيو

... وإن م يًّع  وحدـام ؾٚذهٛ وظٚتٌف بْٔؽ وبْٔف ,إن أخىٖ إفٔؽ أخقك» . وهذا مٚ ؿهده افًٔد ادًٔح حغ ؿٚل:[168]افُْٓقت

                                                                                                                                                                                

 ٍٜ ٌَ َْٔقِم  23 َخَن  َبؾ َتْدِؾُُْف يِف َذفَِؽ اف
ِٜ
ٌَ ُتُف َظذ اخلََن ْٝ ُجثَّ  َؾال َتٌِ

ِ
ـَ اهلل قٌن ِم ًُ َِؼ َمِ ًَ ب  إهُِلَؽ . َٕنَّ ادُ ىَِٔؽ افرَّ ًْ ْس َأْرَوَؽ افتِل ُي َؾال ُتَْجِّ

 ًٚ ًٚ,♠ , وهُذا جًِقا ادًٔح (شَِٕهٌٔ ً ًٚ وُمْجِّ ًٚ وٕجً ًٚ فُالم بقفس افذي ؿٚل هبذا ! مًِقٕ ٌٚظ َّٓ اتِّ  إ
ٍ
 ٓ فقء

ًٜ ظ 164 ب ! مٚ هذه افًَٔدة ادٗشَّ ِٔٛ, ثؿَّ يَقل إنَّ هذا ٓئٌؼ بٚفرَّ ًٚ ظذ افهَّ َ َِّ ب بٖنَّف مًِقن, وبٖنَّف مٚت ُمً ذ َصْتؿ اهلل َوَصَػ افرَّ

ٌُخٚري يف صحٔحف ) : »ؿٚل: ☺ أنَّ افٌَّّْل ◙ ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ( ظَ 3193ُشٌحٕٚف وتًٚػ. يف احلديٞ افذي رواه اف ُ قُل اّللَّ َُ َي

ـُ آَدمَ  ِْل اْب َّ ِْل, َصَت َّ
ٌِل َفُف َأْن َيْنتِ ٌَ ٌِل َفُف, َوَمٚ َيْْ ٌَ َبِْل َوَمٚ َيْْ ذَّ َُ ْقُفُف إِنَّ يِل َوَفًدا, َوَت ََ ُف َؾ ُّ ٚ َصْت ُٔديِن َأمَّ ًِ ْقُفُف َفَْٔس ُي ََ ٌُُف َؾ ِذي ُْ ٚ َت اَم  . َوَأمَّ ـَ

َّٓ بٚهلل افًّع افًئؿ.ش. َبَدَأيِن  ِٔٛ ! وٓ حقل وٓ ؿّقة إ ٌَؼ وصٍف فإلهل بٖنَّف مًِقن وأنَّف مٚت ظذ افهَّ  وُيؤػ ادًٔحل ظذ مٚ َش

 (.G1577(, وتٖخذ يف ؿٚمقس شسوٕٟ رؿؿ )ekkle sia إـًِٔٔٚش )  κκλ ζι »افُِّٜ افٔقٕٕٜٚٔ هل  165

َّٓ فِدٓفٜ ظذ ش إـًِٔٔٚ»أبدًا ـِّٜ  افًٓد اجلديد ٓ يًتخدم 166 فِدٓفٜ ظذ مٌْك َُيتّع ؾٔف افْٚس فًٌِٚدة. هذه افُِّٜ ٓ ُتًتخدم إ

الة. وادَهقد بُِّٜ  الة وافتًَِّٔؿ, ش ـًْٜٔ»مجٚظٜ مـ مٗمْغ جُمتًّغ فًٌِٚدة أو فِهَّ يف افَّْص ادُنٚر إفٔف هق اجتامع ادٗمْغ فِهَّ

ة أن ٗال.  ؾال ُيًّح فِّرأ  ً ئْٜ, وفق حتك فِ َِّؿ يف آجتامظٚت افدِّ ْؿ يِف  34) 35-34/  14ـقرٕثقس إوػ تتُ ـُ ُٚؤ ًَ
ِٕ ْٝ ُّ فَِتْه

ـَ  ّْ َِّ َُ َـّ َأْن َيَت ُ ًٚ هَل ُْٖذوٕ َْٚئِِس َٕنَُّف َفَْٔس َم َُ ًٚ.  اْف ُمقُس َأيْو قُل افَّْٚ َُ اَم َي ـَ ـَ  ًْ َو َـّ ُيِردْ  35َبْؾ خَيْ ـُ ـْ إِْن 
ُِ ًٚ َوَف ْٔئ ـَ َص ّْ َِّ ًَ ـَ َن َأْن َيَت َْٖل ًْ َٔ ِْ َؾ

 ٍٜ ًَ ِْٔ ـَ ََِّؿ يِف  َُ  َأْن َتَت
ِ
ٚء ًَ  َٕنَُّف َؿٌٌِٔح بِٚفِّْ

ِٝ
ٌَْٔ َـّ يِف اْف ُ  .(ِرَجٚهَل

اممًٜ وافًَٚوشٜ وإشٚؿٍٜ. 167  أي ِرجٚل افًُْٜٔ مـ افنَّ

ل إًٕٚن ظٚدي 168 ًٌٜ, وهق أن يتحقَّ ًَّ ر افًُْٜٔ اف ر افًُْٜٔ. ِهّ افُْٓقت مـ أها قس وإها َُ  إػ ـٚهـ يًتىٔع أن ُيامرس افى 
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افًُْٜٔ ـجامظٜ  (3) .[169](17-15/  18ك )متَّ  شوإن م يًّع مـ افًُْٜٔ ؾُِٔـ ظْدك ـٚفقثْل وافًنٚر. ؾَؾ فًُِْٜٔ ,مْٓؿ

ًٚ ظذ مجٚظٜ ادٗمْغ بٚهلل شافًُْٜٔ»ُتىِؼ ـِّٜ  :ادٗمْغ ؾُٕٚٝ  ,ٚ افًُْٜٔأمّ » افُتٚبٜٔ أتٜٔ:. وييٓر هذا ادًْك يف أيٚت [170]أيو

ًَّ  إػ ,يقحْٚ» ,(5/  12امل )أظ شتهر مْٓٚ صالة بِجٚجٜ إػ اهلل  [(.4/  1يٚ رؤ) شوشالم فُؿ ًّٕٜ ,آشٔٚ يف افتل ـْٚئس ٌعاف

ُجقد وأنقاظف  ً  اف

ً  ]. 354 ,353صـ - ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ: بٔنقي ِحِّل  ؽر وهق ,اإلـرام بف وُيَهد :[171]وافَديًغ فِّالئُٜ جقداف

ًِ  قدجُ ُش    مُيَدَّ  افذي ٌٚدةاف
ِ
 وافَّر ُّس افنَّ  وإذا أيوًٚ  ِامً ُح  حِّٝ إينِّ (: يقشػ) ؾَٚل» :افُتٚبٜٔ إمثِٜ بًض وإفٔؽ ,[172]ؾَط هلل

ًٚ  ظؼ وأحد هؾ ِٕٖت أنٚ وأمؽ  ,احلِؿ افذي حِّٝف ظذ أبٔف وظذ إخقتف. ؾٕٚتٓره أبقه وؿٚل فف: مٚ هذا . وؿهَّ يل شٚجدة ـقـٌ

!  مْؽ هٗٓء مٚ: وؿٚل وإوٓد ًٚءافِّْ  وأبك ,ظْٔٔف( ظًٔق) عَ ؾَ رَ  ثؿَّ » (.10/  37قيـ )تُ شوإخقتؽ فًْجد فؽ إػ إرض

هذا اجلٔش افذي  مٚذا مْؽ ـّؾ  :... ؾَٚل ٚن مهٚ وأوٓدمهٚ وشجدتٚاجلٚريت ؾٚؿسبٝ. ظٌدك ظذ هبؿ اهلل أنًؿ افذيـ إوٓد: ؾَٚل

 وشجد ؾٖعك ,ادذبح ظـ( أدؤٕٚ) ؾٖنزفف ,شِٔامن ادِؽ ؾٖرشؾ» (.8-5/  33قيـ )تُ ش! ؾَٚل: ٕجد ًّٕٜ يف ظْٔل شٔدي صٚدؾتف

فتتُِؿ ظـ أدؤٕٚ.  ِٔامنُش  ادِؽ إػ بتنٌع ؾدخِٝ» .[173](53/  1قك إول مِ) شبٔتؽ إػ اذهٛ: شِٔامن فف ؾَٚل ,شِٔامن فِِّؽ

                                                 

ُٔقخ افٔٓقد يف اهلُٔؾ. 169  ادَهقد بٚفًُْٜٔ يف هذا افَّْص ُهؿ ُص

َّٓ هبذا ادًْك. 170  ـِّٜ ـًْٜٔ يف افًٓد اجلديد ٓ تِٖت إ

جُ  171  ً شٜ مثؾ اهلُٔؾ وادذبح, واف ُجقد فألمٚــ ادَُدَّ  ً ًٚ يف ادًٔحٜٔ اف ُجقد ُهْٚك أيو  ً ُجقد فأليَقٕٚت, واف  ً ِٔٛ, واف قد فِهَّ

ـًْٔتل اجلزء إول, وَظِهر ـتٚب:  - ـًْٔتل إرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽفٌِىريرك وفألشٚؿٍٜ ... إفخ. راجع َظِهر ـتٚب: 

 اجلزء افثٚين, فٍْس ادٗفِّػ. - إرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽ

يف افًٓد اجلديد, ؾٓذا ُشُجقد ♠ حد إصخٚص يًجد فًِّٔح هذا افتَّهْٔػ يُقن بّزاج ادًٔحل, ؾ٘ذا وجدٕٚ أ 172

د, وإذا وجدٕٚ أحد إصخٚص يًجد ّٕي صخص آخر, ؾٓذا ♠ ِظٌٚدة, ٕنَّ ادًٔحل يًتَد أنَّ ادًٔح  ًَّ هق اإلهل ادُتج

  ً يف افًٓد ♠ ُجقد فًِّٔح ُشُجقد فِتَُّريؿ, وفٔس ُشُجقد ظٌٚدة. وظذ ـّؾ حٚل, افْ ُهقص افتٚفٜٔ ًٕتخدمٓٚ فٌٔٚن أنَّ اف

س. ورة ُشُجقد ِظٌٚدة, ٕنَّ أصخٚص ـثرون شجدوا ٕنٚس آخريـ يف افُتٚب ادَُدَّ  اجلديد ٓ يًْل بٚفيَّ

ُُٕهقص, ٕنَّ ُهْٚك بًض ادًٔحٔغ افذيـ يَقفقن إنَّ  173 هذه افْ ُهقص ادذـقرة يف أشٍٚر مٚ بًد أشٍٚر مقشك اخلًّٜ هل أهّؿ 

ُجقد ٓ   ً ًٚ ملٚ ؿٚفف يف شٍر اف َّٓ هلل, وذفؽ وؾَ ٌٜ أْخَرى أَمِٚمل 3) 5-3/  20اخلروج يُقن إ َٓ
ـْ َفَؽ آلِ ُُ ٓ َتْهَْْع َفَؽ ُِتَْثًٚٓ  4. ٓ َي

ِٝ إ ـْ حَتْ  ِم
ِ
ٚء ُٝ َوَمٚ يِف امْلَ ـْ حَتْ ـْ َؾْقُق َوَمٚ يِف إْرِض ِم  ِم

ِ
اَمء ًَّ ًٚ َوٓ ُصقَرًة َمٚ ِِمَّٚ يِف اف َـّ ٕينِّ  5ْرِض. َمُْْحقت ٌُْدُه ًْ َـّ َوٓ َت ُ ُجْد هَل ًْ ٓ َت

َؽ إهَلٌ َؽُٔقرٌ  بَّ إهَلَ ُجقد يف فًِّٔح , وـّؾ هذا (أنَٚ افرَّ  ً َّٓ ٕنَّف هق ♠ افُالم مـ أجؾ إثٌٚت أنَّ اف ـ إ ُُ يف افًٓد اجلديد م ي
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ًٚ ٕم ادِؽ َس َِ وَج  ,ادِؽ فَِٚئٓٚ وشجد هلٚؾَٚم   حْٔئذ» (.19/  2ِقك إول )مِ شؾجًِٝ ظـ ئّْف ,ظذ ـرشٔف وووع ـرشٔ

ً   أنَّ  ٕجد وهُذا(. 46/  2ٕٔٚل دا) شهور وروائح تَدمٜ فف مقا َدِّ يُ  بٖن وأمر ,فدإٔٚل وشجد وجٓف ظذ ٌٕقخذٕك خر  قدجُ اف

 [.[174]ر يف ـثر مـ ادقاؿػ افُتٚبٜٔتُرِّ مُ  أمرٌ  هق وآحسام قؿرافتَّ  بٌرض

 هلل افًجقد مع فَِديًغ اإلـرام شجقد يتْٚىف ٓ

ًِ  قدجُ ُش  مع يًغفَِدِّ  ُيَدم افذي اإلـرام قدجُ ُش  يتْٚىف ٓ]. 354صـ -ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ : بٔنقي ِحِّل  افذي ٌٚدةاف

ب إهل اجلامظٜ افرَّ  . ؾٌٚرك ـّؾ "ب إهلُؿبٚرـقا افرَّ " :اجلامظٜ ثؿ ؿٚل داود فُّؾ » ٌل:مع داود افَّْ  َث دَ َح  مٚ ذفؽ ثٚلومِ  ,وحده هلل مُيَدَّ 

ًِ جُ ب ُش ًٛ فِرَّ افنَّ  دَ جَ ْٚ َش (. هُ 20: 29أي1) شب وادِؽوا وشجدوا فِرَّ وخر   ,آبٚئٓؿ قؿر قد افتَّ جُ وشجدوا فِِّؽ ُش ٌٚدة, قد اف

 [, إذن ٓ تًٚرض بْٔٓام.[175]وآحسام

 ظَٚئدٕٚ يف افًذراء مريؿ

 اخلٚمس افَرن أوائؾ يف زىـُ  هرضَٜ ؿٚمٝ :اإلهل وافدة افًذراء]. 389صـ -ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ : بٔنقي ِحِّل

 ,[176]وٕٚشقتف ادًٔح افًٔد ٓهقت بغ إؿْقمل ٚدآحتِّ  رؾض افذي ,افًَىْىْٜٔٔ بىريرك ًٕىقر هق ؿٚئدهٚ وـٚن ,ادٔالدي

هؾ بف افذي اتَّ , [177]وؿٚل إنَّ افًذراء مريؿ  وفدت اإلًٕٚن يًقع ؾَط, ٚداً رجل وفًٔٝ احتِّ خٚ هٚلاتِّ  درَّ جُم  بْٔٓام افًالؿٜ بٖنَّ  وٕٚدى

                                                                                                                                                                                

ًٚ. وهلٗٓء ِٕٖت بُُْهقص  ـْ ٓ يًرف أنَّ ادًٔحٔغ يف افًُْٜٔ يًجدون فُّؾ رء تَريٌ ٔٚذ بٚهلل. هذا افُالم يَقفف َم
ًِ اإلهل واف

ُجقد ٕصخٚص آخريـ مـ أشٍٚر مٚ بًد أشٍٚر   ً  مقشك اخلًّٜ.اف

َّٓ هلل ظزَّ وجّؾ. َرَوى  174 يًٜ اإلشالمٜٔ, ٓ يقجد ُشُجقد إ ٌٍَؾ 19932) اإلمٚم أمحد يف ُمًْدهيف افؼَّ ـِ َج ِٚذ ْب ًَ ـْ ُم َُّٕف ◙, ( َظ إِ

َٚل:  ََ ؿ, َؾ ِٓ ؿ َوَبَىِٚرَؿتِ ِٓ تِ ٍَ َشِٚؿ ِٕ ُجُدوَن  ًْ َٚم, َؾَرأَى افََّْهَٚرى َي  »َأعَك افنَّ
ٍ
ء قَن َهَذإَىِّ َرْ ًُ : ش, َتْهَْ َْٚ»َؿُٚفقا َِ ٌْ  َؿ

ِ
َٔٚء َٜ إَنٌِْ َّٔ

َٚن حَتِ ـَ ش. َهَذا 

َٚل:  ََ َِّْٔٚ»َؾ َْٕهََْع َهِذِه بٌَِِْ ـُ َأَحؼ  َأْن  ْح  ش. َٕ
ِ
ٌِل  اّللَّ َٕ َٚل  ََ ُؾقا ـَِتٚهَبُؿْ ☺ »َؾ اَم َحرَّ ـَ ْؿ  ِٓ

َذُبقا َظَذ َأنٌَِْٔٚئِ ـَ ُْؿ  َ َظزَّ إهِنَّ َوَجؾَّ َأبَْدَفَْٚ َخْراً , إِنَّ اّللَّ

 ِٜ َٜ َأْهِؾ اجْلََّْ َّٔ
اَلَم, حَتِ ًَّ ـْ َذفَِؽ, اف حٔح](: 309/  4ؿٚل اهلٔثّل )ش. ِم ًٚبقري يف [رجٚفف رجٚل افهَّ , وأخرجف أيًوٚ: احلٚـؿ افَّْٔ

حٔحغ برؿؿ  ًٚ  .7325ُمًتدرـف ظذ افهَّ  (.19931) ُمًْد أمحد(, 1926) ُشْـ ابـ مٚجٜراجع أيو

ر أنَّ هذا مـ حتريٍٓؿ فُتٚهبؿ.  175 َـّ ُجقدهؿ ٕشٚؿٍتٓؿ وبىٚرـتٓؿ, وتذ ًُ  افَّْهٚرى أخذوا هذه افْ ُهقص ـذريًٜ ف

دت بٚفىًٌَّٜٔ اإلًٕٕٜٚٔ يف صخص واحد, وهق صخص أؿْقم افُِّٜ. 176 ٚد إؿْقمل هق أنَّ افىًٌَّٜٔ افالهقتٜٔ احتَّ  ادَهقد بٚٓحتِّ

وضًٌٔتغ وأؿْقمغ, صخص وضًٌٜٔ وأؿْقم ابـ اإلًٕٚن ادقفقد مـ مريؿ: يًقع افّْٚسي, ًٕىقر ـٚن يَقل بنخهغ  177

امء ودخؾ َرحِ  ًَّ ََٕزَل مـ اف َـّ افَّْهٚرى يَقفقن إنَّ اهلل  ِ قؽقس(. وفُ ؿ وصخص وضًٌٜٔ أؿْقم ابـ اهلل ادقفقد مـ أب: افُِّٜ )اف

ََِؼ فًٍْف مْٓٚ جًد الم, ثؿَّ َخ ًَّ ُّٖم اإلهل, دٓفٜ ظذ صخص مـ ُوفَِد مْٓٚ.مريؿ ظِٔٓٚ اف ٌَٝ مريؿ ب َِّ ُِ  ًا, ثؿَّ ُوفَِد مْٓٚ. ؾ



تُٛ ُُ وع َظِهر اف  ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ [50] َمْؼُ
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س افٌٚبٚ ـرف   ,ظٚءاتى هلذه آدِّ وتهدَّ  .ٚ وافدة ادًٔح ؾَطتًّٜٔ افًذراء بقافدة اإلهل وؿٚل إهنَّ  َض ؾَ وظذ هذا ؾَد رَ , افالهقت ؾَط

ادجّع بحرمٚن ًٕىقر  ؿَ َُ حٔٞ َح  ,م431وأخراً يف جمّع أؾًس  ,ًِٔؿوافتَّ  وبٚفقظظ ,شٚئؾوذفؽ بٚفرَّ  ,م(444-377) افٌُر

 [.[179]شيًٜ وافدة اإلهلتٓٚ افًذراء افَدِّ دك أيَّ ّجِّ وُٕ  ,قر احلََٔلافْ   مّ ّؽ يٚ أُ ًيِّ ُٕ » مٜ ؿٕٚقن اإليامن:َدِّ , وووع مُ [178]وأعٌٚظف

 ثؾ أي إًٕٚنم هبٚ ُحٌؾ مريؿ افًذراء

اإلـرام  ًىل ـّؾ أي( تُ ًتَّٜٔ افرّ )مُ  رؽؿ أنَّ افًُْٜٔ إرثقذـًٜٔ]. 393صـ -ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ : بٔنقي ِحِّل

َّٓ  ,[180]ّتِئٜ ًَّٕٜدير فًِذراء مريؿ ادُ وافتَّ  ظذ ؿرار  بْٚءً  ,افتٚشع ظؼًِٔؿ افُٚثقفُٔل افذي طٓر يف افَرن ٚ رؾوٝ افتَّ  أهنَّ إ

ًتَد فألشٌٚب أتٜٔ: وافًُْٜٔ إرثقذـًٜٔ ترؾض هذا ادُ  .سَٕ هبٚ بٌر دَ  َؾ وافذي ٕٚدى بٖنَّ افًذراء مريؿ ؿد ُحٌِ  ,ؾٚتُٔٚين بٚبقي

ف إذا ـٚن , ٕنَّ [182]ظَٔدة افٍداء هذه افًَٔدة ودِ ( 2). [181]مـ ؿريٛ أو مـ بًٔد, نر إػ هذا إمرتٚيب يُ ـِ  ٓ يقجد أي ّٕص ( 1)

                                                 

ًٚ بًد َحْرم ًٕىقر يف ادجّع أؾًس ادًُقين افثٚفٞ  178 ىقريٜ م تْتِف ُتٚم ٍَٝ ـثراً, فُـ ٓ 431افٌدظٜ افًَّْ ًُ م, وإن ـٕٚٝ ؿد َو

ىقريٜ أصقريٜ.زال ُهْٚك بًض افًَّْٚضِرة حتك أن يف بالد ؾٚرس واهل  ْد, وأصٓرهٚ افًُْٜٔ افًَّْ

م, ؾَد تؿَّ ووع اجلزء 325تّؿ َوْوع ؿٕٚقن اإليامن احلٚيل ظذ ثالث مراحؾ. ادرحِٜ إوػ ُتَّٝ يف جمّع َٕٜٔ ادًُقين إول  179

َّٝ يف جمّع ا...ش. ٕٗمـ ب٘هل واحد: أب ... وبربٍّ واحٍد يًقع ادًٔح »اخلّٚص بٚٔب وآبـ, افذي يَقل:  درحِٜ افثٕٜٚٔ ُت

ُدس, افذي يقؿؾ: 381افًَىْىْٜٔٔ ادًُقين افثٚين  َُ وح اف ُدس »م, وتؿَّ ووع اجلزء اخلّٚص بٚفر  َُ وح اف ادرحِٜ ...ش. وٕٗمـ بٚفر 

 ـثراً بغ افَّْهٚرى.م, وهل ادذـقرة يف هذا ادَىع, وفُـ هذا اجلزء ٓ ُيتداول 431افثٚفثٜ ُتَّٝ يف جمّع أؾًس ادًُقين افثٚفٞ 

ٌٚدة. أّمٚ بُخُهقص ِظٌٚرة  180 ًِ م وافتََّدير يهؾ يف أحٍٔٚن ـثرة إػ درجٜ اف ٚ مٖخقذة مـ ش, ادُّتِئٜ ًّٕٜ»هذا اإلـرا /  1فقؿٚ ؾ٘هنَّ

مجٜ, ؾْجد أنَّ افَّْص يَقل يف ترمجٜ افٍٕٚدايؽ: 28 ُ ), وفُـ ُهْٚك ِخالف يف افسَّ ٚ اْد َٓ َٚشاَلٌم َفِؽ َأيَُّت َٓ ْٔ َِ ُؿ َظ ًَ ؾَٜ (ْْ مجٜ ُمقا , وهذه افسَّ

مجٜ افًٔقظٜٔ:  الم. وفَُّْْٚ ٕجد أنَّ افَّْص يَقل يف افسَّ ًَّ م مريؿ ظِٔٓٚ اف اَؾرحل, )فًَٔدة افزوتًتٕٚٝ افذيـ يرؾوقن تَديس وإـرا

 ًٜ َّ ًْ
ِٕ ُٜ َّتَِِئ ُّ ؾَٜ فًَٔدة افُٚثقفٔؽ وإرثقذ(َأيَُّتٓٚ افـ مجٜ ُمقا الم, ويَقٓن إنَّ ترمجٜ افزوتًتٕٚٝ , وهذه افسَّ ًَّ ـس يف مريؿ ظِٔٓٚ اف

قرات ادرئُّٜتًتز حتريػ فَِّْص اإلٕجٔع. راجع ـتٚب إخ ُمًٚذ ظِٔٚن:  ُٓ  , مُتٌٜ افّْٚؾذة.ظٌٚدة مريؿ يف ادًٔحٜٔ وافي 

ٜٓ ٕيره, يَقل إنَّ هذه افًَٚئد ؽر ظْدمٚ يًسض ادًٔحل ظذ بًض ظَٚئد افىَّقائػ إخرى افتل يًتزهٚ بٚضِٜ مـ ِوج 181

ًٚ ؽر مق س, وأنَّ هذا دفٌٔؾ ظذ ُبىالن هذه افًَٔدة, يف حغ أنَّ ـّؾ افًَٚئد ادًٔحٜٔ إشٚشٜٔ تَريٌ ُِتٚب ادَُدَّ جقدة مذـقرة يف اف

د. ظذ افًّقم, ـال  ً س, مثؾ ظَٔدة افثٚفقث, وظَٔدة افتَّج ُِتٚب ادَُدَّ م ادٗفِّػ دفٔؾ ظذ أنَّ افُتٚب بنُؾ واوح وسيح يف اف

س هق أهّؿ مهدر مـ مهٚدر افتَّؼيع ادًٔحل, وأنَّ ـّؾ افًَٚئد َيٛ أن تُقن ُمًتَٚة مـ افُتٚب.  ادَُدَّ

ٚ فًٔٝ أصؾ افًَٚئد ادًٔحٜٔ. ؾ٘نَّ ظَٔدة افثٚفقث هل أشٚس ـّؾ افًَٚئد  182 ٍِداء ُتًتز أهّؿ افًَٚئد ادًٔحٜٔ, وفَُّْٓ ظَٔدة اف

ٌَد اد د ويتٖنَّس وُيهٌح ادًٔح افذي ظٚش ظذ إرض ـًٕ٘ٚن, وهلذا ُيً ًَّ امء فٔتج ًَّ ََٕزل إؿْقم افثٚين مـ اف ًٔح ادًٔحٜٔ, ؾًِٔٓٚ 
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ًٚ إلًٕٚن أن يُ ُِم  ًٚ بٍْس افىَّ يُقن ُِم  اً إذ ,راثٜ فِخىٜٔ اجلديٜأو بٌر وِ  ,سَٕ د بٌر دَ قفَ ُْ ًٚ أيو ٍِ  اً وٓ حٚجٜ إذ, ريَٜ فٌٚؿل افٌؼُْ داء فِ

ًِّ س هق يًقع ادًٔح ابـ اهلل افُِّٜ ادُ َٕ بٌر دَ  دَ , وفُـ افقحٔد افذي ُوفِ أو اخلالص َُ بًّؾ افر  وذفؽ د, تج س افذي حؾَّ دُ وح اف

ٍِ ( 3). [183]ظذ افًذراء مريؿ  / 1ؿٚ )فق شيصِِّ تٌتٟٓ روحل بٚهلل ُُم » بدفٔؾ ؿقهلٚ: ,داءافًذراء مريؿ ـٕٚٝ يف حٚجٜ فِخالص واف

47.)] 

 ؿ إخرويٚت )اإلشخٚتقفقجل(ِْ افٍهؾ افًٚبع: ظِ 

ِٛٔ ٌَؾ افهَّ ََٕزل إػ اجلحٔؿ مـ ِؿ  ادًٔح 

ّداس اإلهللتَقل افًُْٜٔ ] .402صـ -ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ : بٔنقي ِحِّل َُ ََٕزَل إػ »ظـ افًٔد ادًٔح:  [184]يف اف

ِٛٔ ٌَؾ افهَّ ّداس افٌٚشٔع(,  شاجلحٔؿ مـ ِؿ َُ ًٚ دـ ُؿٌَِض ظِٔٓؿ يف اجلحٔؿ»)اف َٝ إضالؿ ّداس افٌريٌقري(,  شأظىٔ َُ ٌَؾ »)اف افذي مـ ِؿ

َزَل إػ اجلحٔؿ,  َٕ  [.[185])ؿًّٜ ظٔد افَٔٚمٜ( شوَردَّ أبْٔٚ آدم وبْٔف إػ افٍردوسصٌِٔف ادُحٔل, 

 ؿٔٚمٜ إجًٚد يف ـِتٚبٚت أبٚء

د] .418صـ -ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ : بٔنقي ِحِّل ًَ ؿٔٚمٜ أنَّ ظدل اهلل يَتيض : أشٓٛ أبٚء يف بٔٚن رضورة ؿٔٚمٜ اجلَ

حٚـّٜ ُّ ًَِٚب, إمقات بٖجًٚدهؿ وأرواحٓؿ فِ وح [186]وٕقال افثَّقاب واف يْقٕٜ فِر  ٔٚمٜ وافدَّ
َِ . وٓ يٍُل افًدل أن تُقن اف

ًٚ ـؼيٍؽ هلٚ. َّٕام فِجًد أيو  [وحدهٚ, وإ

                                                                                                                                                                                

ٚيٜ, افَّْهٚرى ♠,  امء وظٚش ظذ إرض ـًٕ٘ٚن. ويف افِّْٓ ًَّ َزَل مـ اف َٕ ٛ ظَٔدة افثٚفقث, هق اهلل أصاًل, افذي  ًَ ٕنَّف بَح

د مـيًتَدون  ًَّ داء أهّؿ ظَٔدة ٕنَّ اإلهل جت
ٍِ َّٓ مـ أجؾ ِؾداء افٌؼيٜ, وتَديؿ اخلالص. اف د إ ًَّ  أنَّ إؿْقم افثٚين مـ افثٚفقث م يتج

د وِؾداء.  ً  أجِٓٚ, وافثٚفقث أشٚس ـّؾ ظَٔدة ٕنَّ ظِٔٓٚ تّؿ بْٚء افًَٚئد إخرى مـ جت

َٕس, ؾَْقل إنَّ ًٕتىٔع أن َٕقل ظذ هذا افُالم مٚ ؿٚفف ادٗفِّ  183 الم بال َد ًَّ ٜ ِوٓدة مريؿ ظِٔٓٚ اف ػ ظـ افًَٔدة افُٚثقفُٜٔٔ اخلٚصَّ

َٕس اخلىٜٔ اجلديٜ, إذًا يُقن ُِمُ ر اإلًٕٚن مـ َد ِّٓ ُدس أن ُيى َُ وح اف ًٚ فر  ًٚ بٍْس هذه افًَٔدة وِد ظَٔدة افٍداء, ٕنَّف إذا ـٚن ُِمُْ ًٚ أيو ْ

ٍِداء أو اخلالص. افىَّريَٜ فٌٚؿل افٌؼ, وٓ حٚجٜ  إذًا فِ

َّٕف ادهدر افثٚين مـ مهٚدر افتََِّٔد ادًٔحل بًد  184 ِِّٔتقرجٔٚ مـ أهّؿ مهٚدر افتََِّٔد ادًٔحل ظذ اإلضالق, بؾ إ اشٚت واف دَّ َُ اف

ّداشٚت ظذ ظَٚئد يف ؽٚيٜ إمهٜٔ, مثؾ ا َُ س ُمٌٚذة. وـثراً مـ ٕجد افَّْهٚرى يًتنٓدون بٚف د.افُتٚب ادَُدَّ  ً  فثٚفقث وافتَّج

َّٝ يف هنٚيٜ حٔٚة ادًٔح ♠ هذه افٍَرة تُدّل ظذ أنَّ آدم  185 داء, وافتل ُت
ٍِ ِٛ واف ♠ ـٚن يف اجلحٔؿ إتيٚرًا فًِّٜٔ افهَّ

ًٚ افتًََِّٔٚت اهلٚمنٜٔ حقل هذا ادقوقع ظْدمٚ تّؿ ذـره يف ؿٕٚقن إيامن أثْٚشٔقس.ظذ إرض.   راجع أيو
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ِْؿ اإلشخٚتقفقجل ًِ َِّؼ ب  بَِدع وهرضَٚت تتً

 :افُٚثقفٔؽ ظَٔدة: رَٓ ىْ ادَ  بدظٜ .451, 450صـ -ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ : بٔنقي ِحِّل

ََ تُ  ٜخٚصَّ  بديْقٕٜ افُٚثقفٔؽ يًتَد  يف ٜافًٚمَّ  يْقٕٜافدَّ  تًٌؼ ُتٚمًٚ  زةتِّّٔ مُ  ديْقٕٜ ؾٓل. ٌٚذةمُ  جًدهٚ ظـ إٍهٚهلٚ بًد روٍح  فُّؾ  دً

 شوحافر  » ٜ تدخؾأنَّ افديْقٕٜ اخلٚصَّ  ,م1336ادرشقم افٌٚبقي فٌِٚبٚ افُٚثقفُٔل بْدـٝ افثٚين ظؼ يف شْٜ  دحدَّ  وؿد .إخر افٔقم

ًَّ تقشِّ أي ب٘فٌٚء ادرحِٜ ادُ ؿ. ٚ إػ جَّْٓ ٚ إػ ادىٓر, وإمّ قبٚويٜ, وإمّ ًٚيْٜ افى  ٚ إػ ادُ ظذ افٍقر إمّ  أو , ًٚدة اجلزئٜٔ يف افٍردوسىٜ مـ اف

 ٜ فألجًٚد.الل افٍسة مـ يقم إىالؿٓٚ مـ اجلًد حتك يقم افَٔٚمٜ افًٚمَّ , ِخ [187]زئل يف اجلحٔؿجلُ افًذاب ا

تٍُراً ظـ ديقن اخلىٚيٚ , افتل مٚتٝ يف ًّٕٜ اهلل شإرواح» تَؤٓٚ ,مْٜٔويًتَد افُٚثقفٔؽ أنَّ ادىٓر مُٚن أو حٚفٜ مـ افًَقبٜ افزَّ 

ًُ [188]ثَِٜ هبٚافًرؤٜ افتل مٚتٝ وهل مُ  َتْقَف ظذ إرضقبٚت افزَّ َُ , أو اف ًْ ّٔتٜ ادٌٍقرة ٌٜ ظذ اخلىٚيٚ ادُ ستِّ وادُ  ,[189]مْٜٔ افتل م ُت

                                                                                                                                                                                

ًّٔٚ ـام يَقل ادًِّقن. ؾٓؾ ٓحظ افتَّْٚؿض افذ 186 ًِّ ٔؿ يف اجلَّْٜ فألرواح, وفٔس ًٕٔامً ِح ي يَع ؾٔف افَّْهٚرى ظْدمٚ يَقفقن إنَّ افًَّْ

ًَِٚب فألرواح ؾَط ؟!  مـ افًدل أن يُقن احلًٚب فألجًٚد وإرواح, ثؿَّ يُقن افثَّقاب أو اف

ٓٚ اإلًٕٚن بًد مقتف. مُٕٚٚن فالٕتيٚر إػ أن يِٖت يقم احلًٚب, بحًٛ افًَٔدة إرثقذـًٜٔ, ُهْٚك أربًٜ أمٚــ ؿد يذهٛ إفٔ 187

ٔؿ إبدي بًد احلًٚب.  ل هق افٍردوس دـ شُٔقن فف افًَّْ ومُٕٚٚن يُّٞ ؾٔف اإلًٕٚن إػ إبد بًد احِلًٚب. مُٚن إٓتيٚر إوَّ

ّقات, ومُٚن مُٚن إٓتيٚر افثٚين هق اجلحٔؿ دـ شُٔقن فف افًذاب إبدي بًد احلًٚب. مُٚ ًَّ ٔؿ إبدي هق مُِقت اف ن افًَّْ

 افًذاب إبدي هق جَّْٓؿ.

ٚفٍِٜ. يَقل بقفس يف  188 ًّ َّٓ خىٚيٚه اف ِٛ ٓ يٌٍر فإلًٕٚن إ داء وافهَّ
ٍِ َٚرًة بِٚإِلياَمِن بَِدِمِف ) 25/  3رومٔٚ اإليامن بٚف ٍَّ ـَ َمُف اهلُل  ِذي َؿدَّ افَّ

ِه  ِٚر بِرِّ َٓ ـْ َأْجِؾ افهَّ إِلْط  ِم
ِ
ِٚل اهلل َٓ ِْ٘م  بِ

ِٜ ٍَ ِ ٚف ًَّ ـِ اخْلََىَٚيٚ اف ِح َظ . ؾامذا يًٍؾ ادًٔحل إذا وؿع يف ذٕقٍب وخىٚيٚ بًد ُدُخقفف اإليامن؟ ٓ (ٍْ

ُٕقب واخلىٚيٚ فألب افُٚهـ, َّٓ مـ خالل ِهّ آظساف, يَقم ادًٔحل بٚٓظساف هبذه افذ  ُٕقب إ  ُيٌٍر فًِّٔحل هذه اخلىٚيٚ وافذ 

ِّف  ٕقب ؟! افُٚثقفٔؽ يَقفقن بذهٚب هذا ادًٔحل إػ ادىٓر !ؾٔح  افُٚهـ مْٓٚ. ؾامذا فق مٚت ادًٔحل ؿٌؾ أن يًسف هبذه افذ 

قبٚت افّتٖدئٌٜ, ـٖن يٍرض ظِٔف بًض  189 َُ ًُ بًد أن يْتٓل ادًٔحل مـ آظساف, يٍرض ظِٔف افُٚهـ يف بًض إحٔٚن بًض اف

م أو بًض افًٌٚدات إخرى, قبٚت؟  إصقا َُ ًُ ؿ ادًٔحل هذه اف ِّّ ـقشِٜٔ مـ وشٚئؾ تٖديٛ ادًٔحل ادُذٕٛ. ؾامذا فق م ُيت

 افُٚثقفٔؽ يَقفقن بذهٚب هذا ادًٔحل إػ ادىٓر.



تُٛ ُُ وع َظِهر اف  ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ [53] َمْؼُ
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َّٓ ٕٛ, ٜٓ افذَّ مـ جِ  ًٚظدات افتل , وبحًٛ ادُ قس بٚفًذابٚت ادىٓريٜ ؾسة زمْٜٔ تىقل أو تَك بحًٛ ديقهنٍُٚ ر افْ  حٔٞ تتى

 َّ ٌُ ظـ ضريؼ افهَّ تكة, ْجٚهدة أو ادٚهٚ مـ افًُْٜٔ ادُ تتِ ٕٚت وزوائد ؾوٚئؾ افَدِّ ِقات واف  .[190]يًغٍرا

 ُّ ًَّ د أن تًتُّؾ إجرَّ وب ًَّ يًغ, وتًْؿ مًٓؿ بٚفٍرح افدّ فتْوؿ إػ افَدِّ  ٌٚذةً امء مُ رواح ظذابٚهتٚ ادىٓريٜ تْتَؾ إػ اف ًٚدة ائؿ واف

ِِّ وفَد ـٚن افُثرون مـ مُ  ؤيٚ افىقبٚويٜ.افُٚمِٜ وافر   ًُ افُٚثقفٔؽ مُ  ّلً يهٍقن , وٓ يزال بًوٓؿ إػ أن, قر افقشىكُه ْذ اف

َّٓ  ,ؿٚ ٓ ُتتِػ ظـ ظذابٚت جَّْٓ ظذابٚت ادىٓر بٖهنَّ  َّٓ ؿ هل بال هنٚيٜبْٔام ظذابٚت جَّْٓ  ,نَّ ظذابٚت ادىٓر هلٚ هنٚيٜأ مـ حٔٞ إ  أنَّ . إ

ٍ  أي افرَّ افرّ  ًٚ أـثر, ؾّٔتْعشّل افُْز ظْدهؿ يٌدي حت  قدهٚ ؾَط.ُج هتٚ, ويُتٍل بتٖـٔد وُ دَّ ظـ حتديد ضًٌٜٔ افًذابٚت ادىٓريٜ أو مُ  ي

, وـذفؽ إػ ـِامت افًٔد [191](31-9: 16ؿٚ )فق يِجٖ افُٚثقفٔؽ إػ آشتنٓٚد بّثؾ افٌْل وفًٚذر ,ًتَدويف شٌٔؾ تدظٔؿ هذا ادُ 

 ِِّ َّٕ » ص افتٚئٛ:ادًٔح ف (, ظذ اظتٌٚر أنَّ افٍردوس مـ وجٜٓ ٕيرهؿ هق مَر 43/  23ؿٚ )فق شتُقن مًل يف افٍردوس افٔقمؽ إ

 ًَّ ًٚ.ًٚدة افدّ اف ً مٗؿت  [ائؿ, وفٔس مَرا

 إريض إفٍل ادًٔح ُمِؽ بدظٜ .453صـ - ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ: بٔنقي ِحِّل

ًٚ  مًُِٚ  ويِّؽ ,إرض ظذ شْٜ ألػ وحيُؿ شٔجٔئ ادًٔح افًٔد أنَّ  هق افٌدظٜ هبذه ادَهقد :بٚفٌدظٜ ادَهقد  مـ ويَقل. مٚدي

ًُ  شْٜ إفػ هذه إنَّ  [192]افٌدظٜ هبذه يْٚدي ًَّ  خٚءافرَّ  ؾٔٓٚ ؿّ شٔ ئٛ يرظك مع حتك إنَّ افذِّ  ,وبرُ ْٚك ُح الم ظذ افًٚم, ؾال تُقن هُ واف

                                                 

يًغ اـتًٌقا مـ افٍوٚئؾ )احلًْٚت( أـثر ِمّٚ هق مىِقب مْٓؿ, وـٖنَّ ُهْٚك  190 فِحًْٚت, ش حّهٚفٜ»افُٚثقفٔؽ يًتَدون أنَّ افَدِّ

وائد افٍٚئوٜ. وتَقم افًُْٜٔ وافَ يًقن مألوهٚ ظـ آخرهٚ, ؾٍٚوٝ حًْٚهتؿ, وؿٚمٝ افًُْٜٔ افُٚثقفُٜٔٔ بٚٓحتٍٚظ هبذه افزَّ دِّ

ٍران(. ٌُ قك اف ُُ ٍٜ )ُص ئدة ظذ مـ حيتٚجٓٚ بٖثامٍن مًِقم  افُٚثقفُٜٔٔ بتقزيع هذه افٍوٚئؾ )احلًْٚت( افّزا

ٌٚن َؽِْ » 19) 31-19/  16فقؿٚ  191 ًَ ْٕ َٚن إِ ًٚ. ـَ ؾِّٓ ؾَّ َيْقٍم ُمَسَ ـُ ُؿ  ًَّ ٌَزَّ َوُهَق َيَتَْ َن َواْف ٌَُس إُ َْرُجقا ِْ َٚن َي ـَ ل  َو
َٚزُر  20 ًَ

ُف فِ ُّ ٌغ اْش
ُِ
ًْ َٚن ِم ـَ َو

ُروِح  َُ ًٚ بِْٚف وب ِذي ُضِرَح ِظَْْد َبٚبِِف َمْيُ ـْ َمِٚئَدةِ  21افَّ ِٚؿِط ِم ًَّ َتِٚت اف ٍُ ـَ اْف ٌََع ِم ل َأْن َيْن ِٓ َِْحُس  َوَيْنَت ِِْٖت َوَت ُِاَلُب َت ِٝ اْف َٕ ٚ ـَ ِْلِّ َبْؾ  ٌَ اْف

ـَ  22ُؿُروَحُف.  ًٚ َوُدِؾ ِْل  َأيْو ٌَ ِهَٔؿ. َوَمَٚت اْف ـِ إِْبَرا ُٜ إَِػ ِحْو َُ ْتُف اْدَاَلِئ َِ ُغ َومَحَ
ُِ
ًْ
ِ
َذاِب َوَرَأى  23َؾاَمَت اْد ًَ  َوُهَق يِف اْف

ِٜ ِْٔف يِف اهْلَِٚوَي َْْٔ َؾَرَؾَع َظ

َٚزَر يِف ِحْوِِْف إِْبرَ  ًَ
ٍٔد َوفِ ًِ ـْ َب ِهَٔؿ ِم ٚيِن َٕ  24ا ًَ

َد فِ  َوُيَزِّ
ٍ
َٛ ِِظِف باَِمء ٌُؾَّ َضَرَف إِْص َٔ

ِ َٚزَر ف ًَ
ِهُٔؿ اْرمَحِْْل َوَأْرِشْؾ فِ ٌب َؾََْٚدى: َيٚ َأيِب إِْبَرا ذَّ ًَ ينِّ ُم

 . ِٛ ٔ ِٓ ْر أَ  25يِف َهَذا افِ ـُ ِهُٔؿ: َيٚ اْبِْل اْذ َٚل إِْبَرا ََ َٝ َؾ ى َوَأنْ زَّ ًَ ٌَاَلَيٚ. َوأَن ُهَق َيَت َٚزُر اْف ًَ
َذفَِؽ فِ ـَ اتَِؽ يِف َحَٔٚتَِؽ َو َٝ َخْرَ نََّؽ اْشَتْقَؾْٔ

ُب.  ذَّ ًَ ٌُقَر  26َتَت ًُ ـَ ُيِريُدوَن اْف ِذي ْٝ َحتَّك إِنَّ افَّ ٌٜ َؿْد ُأثٌَِْت َّ ٌة َظئِ ْؿ ُهقَّ ُُ َْْٔ ََْْْٔٚ َوَب ِف َب ِِّ ـُ ـْ مِ َوَؾْقَق َهَذا  ـَ ِم ِذي ِدُروَن َوَٓ افَّ َْ ْؿ َٓ َي ُُ ْٔ ـْ َهنُُهَ إَِف

 .َْْٚٔ َتُٚزوَن إَِف ِٝ َأيِب  27ُهََْٚك ََيْ ْٔ ُف إَِػ َب َِ  َأْن ُتْرِش
ِٝ
َُٖلَؽ إِذًا َيٚ َأبَ َٚل: َأْش ََ ًٚ إَِػ  28َؾ ْٖعُقا ُهْؿ َأيْو ٔاَْل َي َُ َد هَلُْؿ فِ َٓ َٜ إِْخَقٍة َحتَّك َيْن ًَ  َٕنَّ يِل مَخْ

َذاِب َهَذا.  ًَ ْؿ.  29َمْقِوِع اْف ُٓ قا ِمْْ ًُ َّ ًْ َٔ
َُٔٚء. فِ ِهُٔؿ: ِظَْْدُهْؿ ُمقَشك َوإَنٌِْ ْؿ َواِحٌد  30َؿَٚل َفُف إِْبَرا ِٓ ْٔ َٙ إَِف ِهَٔؿ. َبْؾ إَِذا َم َٚل: َٓ َيٚ َأيِب إِْبَرا ََ َؾ

ِت َيُتقُبقَن.  ـَ إَْمَقا ُؿقنَ  31ِم ـَ إَْمَقاِت ُيَهدِّ  َوَٓ إِْن َؿَٚم َواِحٌد ِم
ِ
َٔٚء ـْ ُمقَشك َوإَنٌِْ قَن ِم ًُ َّ ًْ ُٕقا َٓ َي ٚ ـَ َٚل َفُف: إِْن  ََ  (شَؾ
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َِ احلّؾ, وتتحقَّ  ًٚ ملٚ جٚء يف راظٜ واحلهٚدتٚل وادقت إػ آٓت فِزِّ ل آٓت اف ويُقن يف آخر إيٚم أنَّ »(: 5-1/  4خٚ )مٔ ! ضٌَ

ًٚ يف رأس اجلٌٚلجٌؾ بٔٝ افرَّ  ؾ ٌَ ٕهًد إػ َج  ؿَّ ُِ ويَقفقن هَ  ,ؿ ـثرةمَ . وتًر أُ قبًُ وجتري إفٔف ُص  ,اللويرتٍع ؾقق افتَّ  ,ب يُقن ثٚبت

ِِّ ؾُٔ  ,وإػ بٔٝ إهل يًَقب ,بافرَّ  ؾَٔيض . بومـ أورصِٔؿ ـِّٜ افرَّ  ,يًُٜترج افؼَّ ف مـ صٓٔقن ٕنَّ  ,فِِ ٌُ ؽ يف ُش وًُِٕ  ,ؿفرُ ْٚ مـ ضُ ُّ ً

َِّ  ,ؿ ؿقيٜ بًٔدةمَ يْهػ ُٕ  ,قب ـثريـًُ بغ ُص  ًٚ وٓ يتً ًٚ ورمٚحٓؿ مْٚجؾ. ٓ ترؾع أمٜ ظذ أمٜ شٍٔ ّقن ؾٔىًٌقن شٔقؾٓؿ شُُ

َِّ ُْ اجلُ  رّب  ٕنَّ ؾؿّ  ,رظٛوٓ يُقن مـ يُ  ,احلرب يف مٚ بًد. بؾ َيًِقن ـؾ واحد حتٝ ـرمتف وحتٝ تْٔتف  .شؿقد تُ

ًٚ إػ مٚ جٚء بًٍر افرؤيٚ: اشتْد أصحٚب هذا افرّ  ًَّ »أي أيو ًٚ ٕٚزًٓ مـ اف وشًِِٜ ظئّٜ ظذ  ,مًف مٍتٚح اهلٚويٜ ,امءورأيٝ مالـ

َّٔ ٔىٚناحلٜٔ افَديّٜ افذي هق إبِٔس وافنَّ  ,ْغيده. ؾٌَض ظذ افتِّ  ظِٔف. فُل  ؿَ تَ وضرحف يف اهلٚويٜ. وأؽِؼ ظِٔف وَخ  ,ده ألػ شْٜ. وؿ

ًٚ يًراً  أن حيّؾ  دّ . وبًد ذفؽ ٓبُ إفػ شْٜ حتك تتؿّ ؿ يف مٚ بًد مَ إُ  ّؾ ِو ٓ يُ  وخيرج فٔوؾ إمؿ افذيـ يف أربع زوايٚ  ,زمٕٚ

 (.10-1/  20يٚ يقحْٚ )رؤ ش[193]إرض

ِْؿ ادالئُٜ )إنجِٔقفقجل(  افٍهؾ افثٚمـ: ِظ

 ادالئُٜ إخٔٚر )ادالئُٜ(

َِّ ادُ  افًّؾ ضًٌٜٔ مـ اشّف ادالك يٖخذ: ادالئُٜ مـ حٔٞ آشؿ]. 458صـ - ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ: بٔنقي ِحِّل  بف ػُ

ٌَؾِ  مـ
 إػ نرفتُ  افُِّٜ بًد ؾٔام واشتخدمٝ .اهلل مـ ـًِِ مُ  أو رشقل هق ادالك .مٚ فرشٚفٜ حٚمؾ: تًْل [194]شمالك» ؾُِّٜ ,اهلل ؿِ

 َُ ًَّ  وحٜٔافر   اتقّ اف ًٚ فألنٌٔٚء مـ حٔٞ أهنَّ وفُـ هذه افتَّ  ًدإٜٔ.اجل ؽر امئٜٔاف ٌَِؾ اهللؿ مُ ًّٜٔ ُتًىك أيو ـذفؽ  .[195]رشِقن مـ ِؿ

                                                                                                                                                                                

شٚفٜ )ـتٛ رشٚفتف حقايل  192 هذه افًَٔدة يف احلََٜٔ ؿديّٜ جدًا, ؿٚل هبٚ ظدد ـٌر مـ أبٚء إوائؾ, مثؾ: برٕٚبٚ صٚحٛ افرِّ

م(, 202م, ومٚت 140م(, إيريْٚوس أشَػ فٔقن )وفد 155م, ومٚت حقايل 70بٔٚس أشَػ هرابقفٔس )وفد ؿٌؾ م(, ب138ٚ

ٓٔد )وفد 155بقفُٔٚربقس أشَػ شّرٕٚ )وفد يف افربع افثٚفٞ مـ افَرن إول, ومٚت حقايل  م, ومٚت 100م(, يقشتْٔقس افنَّ

م, ومٚت 160)وفد حقايل ش أبق افٍُر افالهقِت افالتْٔل»رتِٔٚن م(, ت180م(, مِٔٔتق أشَػ شٚردس )مٚت حقايل 167حقايل 

ومٚين )وفد حقايل 240حقايل  م, ومٚت 339م(, أمزوشٔقس أشَػ مٔالن )وفد حقايل 235م, ومٚت 170م(, هٌٔقفٔتقس افر 

ْقان: م(, وؽرهؿ مـ أبٚء افُثرون. فِّزيد مـ ادًِقمٚت, راجع مَٚفٜ فٌِٚحٞ ادًٔحٜٔ ثرو397حقايل  ًُ ادُِؽ ت مٚهر ب

  page_8075.html-http://khwaterro7ya.blogspot.com/p/blog إفٍل احلريف ظْد آبٚء مٚ ؿٌؾ َٕٜٔٔ

ٚ ضٚوفٜ صىرٕٟ, هلٚ زوايٚ  193 س يتًٚمؾ مع إرض ظذ أهنَّ  وأرـٚن.افُتٚب ادَُدَّ

mala) מלאךافُِّٜ افًزيٜ  194  k )( تٖخذ رؿؿH4397 ٜٕٕٔٚيف ؿٚمقس شسوٕٟ, وافُِّٜ افٔق )    ελορ (angelos تٖخذ )

 ( يف ؿٚمقس شسوٕٟ.G32رؿؿ )

ًٚ ظـ ش, مالخل»ُهْٚك ِشٍر يف افًٓد افَديؿ بٚشؿ  195 َـّ افَّْهٚرى ٓ يًرؾقن صٔئ قٕف افٌَّْل ش مالخل»وفُ  ّ  ادجٓقل !هذا, وُيً

http://khwaterro7ya.blogspot.com/p/blog-page_8075.html
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 ََّ وؿد  ,هذا (.8-1/  2, 2/  1يٚ يقحْٚ ًٛ )رؤًِْقن منٔئٜ اهلل فِنَّ ٛ هبٚ إشٚؿٍٜ وافُْٜٓ, مـ حٔٞ ضًٌٜٔ ظِّٓؿ يف ـقهنؿ يُ ُيِ

 ِّّ ِّّ  (.1/  3خل )مال شمالك افًٓد»بـ  ادًٔٚ أيوًٚ  لُش  [(.1/  11ك , متَّ 1/  3, 7/  2خل )مال شادالك»بـ  ل يقحْٚ ادًّدانـام ُش

 مًِقمٚت ظـ ادالئُٜ: ◄

 ٌٚتٚتـٚفَّْ  ,ادرئٜٔ احلٜٔ افُٚئْٚت خَِٜ ضريَٜ ادَدس افُتٚب يذـر بْٔام]. 459صـ - ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ: بٔنقي ِحِّل

َّٓ  واإلًٕٚن, واحلٔقإٚت واملٚئٔٚت ًٚ ظـ ذـر أيٜ تٍٚصٔؾ ظـ ـٍٜٔٔ خَِٜ ادالئُٜ يهّٝ فأنَّ  إ  بًض يرى :خَِتٓؿ زمـ .[196]ُتٚم

َّ  ادالئُٜ خَِٜ أنَّ  ,زيْزيافِّْ  ؽريٌقريقس يسافَدِّ  مثؾ ,أبٚء  بًٍر جٚء مٚ هق ذفؽ ظذ ودفِٔٓؿ ,بزمـ إرض خَِٜ ؿٌؾ ُٝت

؟ ظذ أي  ظِٔٓٚ مىامراً  ؟ أو مـ مدّ  تًِؿ ؽٕنَّ  ؿٔٚشٓٚ ووع مـ ؟ ؾٓؿ ظْدك ـٚن إن أخز إرض, ًَٝ شِّ أُ  حغ ـْٝ أيـ» :أيقب

َّٕ ؟ أو مـ ووع حجر زاويتٓٚ  رء ؿرت ؿقاظدهٚ ًٚ وهتػ مجٔع بْل اهللّٝ ـقاـٛ افه  ظْدمٚ تر (. هذا 7-4/  38يقب )أش ؟ ٌح مً

َّٕ ادالئُٜ ح أنَّ قوِّ ص افَدد يُ افَّْ  يس مثؾ افَدِّ  ,بْٔام يَقل بًض أبٚء أخريـ .[197]ّٝ وهتٍٝ ظْد خَِٜ إرضتر

َّ وبٚفتَّ , إنَّ خَِٜ ادالئُٜ صٚحٌٝ خَِٜ افًٚم املٚدي ,أوؽًىْٔقس وـٚن جزء مـ , قرٝ يف افٔقم إول ظْدمٚ خِؼ اهلل افْ  حديد ُت

أي ؿداشٜ افٌٚبٚ صْقدة د هذا افرّ ويٗيِّ  ,ٕقر يف أمٚــ ظديدة مـ افُتٚب ادَدسف ادالك بٖنَّ  َػ حًٌام ُوِص , [198]هذا افْقر هق ادالئُٜ

 [.[199]ـام يٗيده ـٚتٛ هذا افُتٚب, افثٚفٞ

 

                                                 

ٌٚرة تُدّل ظذ أنَّف َيٛ ظِْٔٚ أن ٕهّٝ جِتٚه إمقر افٌٌٜٔٔ افتل م ُيًِْٓٚ اهلل ظزَّ وجّؾ فْٚ ظـ ضريؼ افقحل. وبُخُهق 196
ًِ ص هذه اف

ََِؼ اهلُل ظزَّ و ة افتل َخ َِّؿ ساحٜ ظـ املٚدَّ ِْؼ ادالئُٜ, وٓ يتُ َِّؿ ظـ َخ س ٓ يتُ جّؾ مْٓٚ ادالئُٜ. بْٔام ادالئُٜ, ؾ٘نَّ افُتٚب ادَُدَّ

َِؼ, ؾَد روى اإلمٚم ُمًِؿ يف صحٔحف ) ة اخلَ َّْٜ وافَرآن افُريؿ تكيح واوح بامدَّ  ً َٜ ريض اهلل ظْٓٚ 7687ظْدٕٚ يف اف ـْ َظِٚئَن ( َظ

 
ِ
: َؿَٚل َرُشقُل اّللَّ ْٝ ـْ َمِٚرٍج مِ ☺ »َؿَٚف ُٕقٍر, َوُخَِِؼ اجْلَٚن  ِم ـْ  ُٜ ِم َُ  اْدَاَلِئ

ِٝ ََ ؿْ ُخِِ ُُ ٍَٕٚر, َوُخَِِؼ آَدُم ِِمَّٚ ُوِصَػ َف . وؿٚل اهلل ظزَّ شـْ 

ٍَّٕٚر وجّؾ يف ـتٚبف افُريؿ: ﴿ ـ  ِٚرٍج مِّ ََِؼ اجْلَٚنَّ ِمـ مَّ َبِٚن ( 15)َوَخ ذِّ َُ اَم ُت ُُ ء َربِّ َٓ َٖيِّ آ  (﴾ ]افرمحـ[.16)َؾٌِ

 آين ظذ وجقد ادالئُٜ ؿٌؾ اإلًٕٚن.وهذا دفٔؾ ُؿر♠, افَّْهٚرى ٓ يًرؾقن ؿّهٜ ُشُجقد ادالئُٜ ٔدم  197

د رأي بًض أبٚء, وفٔس ظِٔف دفٔؾ ـِتٚيب سيح. 198  هذا جُمرَّ

ؿد يُقن ادَهقد بُٚتٛ هذا افُتٚب صخص مـ اثْغ, إّمٚ افَس بٔنقي حِّل ًٍٕف, أو يُقن ادَهقد هق افدـتقر مقريس  199

ئُٜ إخٔٚر, ـتٛ يف اهلٚمش مٚ يُدّل ظذ أنَّف أخذ هذا اجلُزء مـ تقارضوس, ٕنَّ افَس بٔنقي حِّل, ظْدمٚ ووع ُظْقان ادال

ْقان  ًُ ْقان ش, ٌٕذة ظـ ادالئُٜ»ـتٚبغ, إول فٌِٚبٚ صْقدة افثٚفٞ ب ًُ ظِؿ افالهقت »وافثٚين فِدـتقر مقريس تقارضوس ب

 ش.افًَٔدي
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 ادالئُٜ ضًٌٜٔ

 مالئُتف افهٕٚع» :ادزامر يف جٚء :مجِٜٔ شامئٜٔ قرإُٜٕٔ  أرواح ادالئُٜ]. 459صـ - ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ: بٔنقي ِحِّل

وـٚن مْيره » دحرج احلجر: افذي افَٔٚمٜ مالك ظـ أيوًٚ  وجٚء .[200](4/  104مقر مز) شِتٌٜٓمُ  ٕٚراً  امفدّ وُخ  ,(أرواحًٚ ) ريٚحًٚ 

ًِّ  مـ بىرس يسافَدِّ  إَٕٚذ ٜؿّه  ويف (.3/  28ك )متَّ  شوفٌٚشف أبٔض ـٚفثِٟ ,ـٚفزق  وٕقرٌ  ,أؿٌؾ ؿد بافرَّ  مالك» إنَّ  ؿٔؾ ,جـاف

ُشؾ أظ) شافٌٔٝ يف أوٚءَ  ُٝ  ,هذا بًد» :افرؤيٚ شٍر يف وجٚء (.7/  12امل افر  ًَّ  مـ ٕٚزًٓ  آخر مالـًٚ  رأي  ظئؿ, ِىٚنُش  فف امءاف

 [(.1/  18يٚ يقحْٚ )رؤ شفهبٚئ مـ إرض واشتْٚرت

 ةرَّ حُ  ـٚئْٚت ادالئُٜ

ُٓ  ,ةرَّ احلُ  بٚإلرادة عتتّتَّ  ـٚئْٚت ادالئُٜ]. 460صـ - ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ: بٔنقي ِحِّل  ,اخلر يف مقا يتَدَّ  أن يف يٜاحلرِّ  ؿؾِ

 [.[201]ٔٚضغشَىٜ بًوٓؿ افذيـ صٚروا افنَّ  ,هذا ظذ فٔؾوافدَّ  ,خَِتٓؿ ْذمُ  هبٚ ًقنيتّتَّ  افتل افَداشٜ حٚفٜ يٍَدوا أو

ٔٚضغ( ر )افنَّ  ادالئُٜ إذا

ًٚ  افٌدايٜ مـ اهللُ  خيَِف م ٔىٚنافنَّ  :ٔىٚنافنَّ  أصؾ]. 468صـ - ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ: بٔنقي ِحِّل  واحداً  ـٚن ففَُّْ  ,صٔىٕٚ

ًُ  ,[202]شافُٚروبٔؿ» مـ ًٚ  صٚر قضفَُ وب ممن حُّٜ وـٚمؾ  ,أنٝ خٚتؿ افُامل» ْف:ظ اهللُ  ؿٚل .[203]هلل ًٕٚداً ومُ  َٚومًٚ مُ  أي ,صٔىٕٚ

                                                 

ًٚ, وادَهقد بٖنَّ ادال 200 ٚ سحي ًٚ مّٚديٜ مثؾ افٌؼ, أّمٚ هذا هق افَّْص افقحٔد افذي ُيًتز ٕهًّ ؿ فًٔقا أجًٚم ئُٜ أرواح, أي أهنَّ

ؿ ؿد ُخَِِقا مـ ٕقر, هذا بحًٛ اد ورة أهنَّ ٚ تهػ ادالئُٜ بٖنَّ هلؿ هبٚء وٕقر, وؿد ٓ يًْل هذا بٚفيَّ ٍٓقم افْ ُهقص إخرى, ؾ٘هنَّ

ًٚ ُيقصٍقا ظْدهؿ بٖنَّ هلؿ ٕقر ... إف يًغ أيو  خ.ادًٔحل, إذ أنَّ افَدِّ

ًتَد اإلشالمل, ؾ٘نَّ اهلل ظزَّ وجّؾ يَقل ظـ ادالئُٜ يف ـتٚبف افُريؿ: ﴿ 201 ُّ ُهقَن هذا ُُمالف فِ ًْ َٓ َي ٌٜ ِؽاَلٌظ ِصَداٌد  َُ ٚ َماَلِئ َٓ ْٔ َِ َظ

َمُرونَ  ْٗ ُِقَن َمٚ ُي ًَ ٍْ َ َمٚ َأَمَرُهْؿ َوَي ف اهلُل 6﴾ ]افتحريؿ : اّللَّ ُِرام [, ؾال تقجد احتامفٜٔ مًهٜٔ ظْدمٚ ُيقجِّ ً دالئُتف اف ظزَّ وجّؾ أمرا

َـّ افَّْهٚرى يًتَدون أنَّ ادالئُٜ شُتدان يف يقم احلًٚب, ـام يَقل بقفس يف  َرة. وفُ قَن ) 3/  6ـقرٕثقس إوػ افَزَ ُّ َِ ًْ ُتْؿ َت ًْ َٚ َأَل َأنَّْ

 ًٜ َُ ـُ َماَلئِ َٔٚةِ َشَِْدي ب, ـام يف (؟ َؾٌَِْٕٚوَػ ُأُمقَر َهِذِه احْلَ ِٚر: ) 41/  25متَّك , وأنَّ ادالئُٜ شُتًذَّ ًَ َٔ ـِ اْف ـَ َظ ِذي َِّ
ًٚ فِ قُل َأيْو َُ ٌُقا ُثؿَّ َي اْذَه

تِفِ  َُ ْبَِِٔس َوَماَلئِ ِة إِلِ دَّ ًَ ُ  اْد
ِٜ
ِر إَبَِديَّ ُ ) 4/  2بىرس افثٕٜٚٔ , ويف (َظِّْل َيٚ َمالَِظُغ إَِػ افَّْٚ َٚن اّللَّ ـَ ُٖواَمْ َٕنَُّف إِْن  ٍٜ َؿْد َأْخَى َُ ٍِْؼ َظَذ َماَلئِ  , ُيْن

َّْؿَ  َٓ ْؿ يِف َج ُٓ  َبْؾ يِف َشالَِشِؾ افيَّالَِم َضَرَح
ِ
َوٚء ََ ِْ ْؿ َُمُْروِشَغ فِ ُٓ َّ َِّ ْؿ, َبْؾ ) 6/  1هيقذا , ويف (, َوَش ُٓ ُيقا ِرَيَٚشَت ٍَ ـَ َمْ حَيْ ِذي ُٜ افَّ َُ َواْدَاَلِئ

ؿْ  ُٓ َي
ٍِ ْؿ َح ُٓ َْ َُ ًْ قا َم ـُ ئِِؿ  َتَر ًَ  اْفَْٔقِم اْف

ِٜ َٕ َٝ افيَّاَلمِ إَِػ َدْيُْق  حَتْ
ٍٜ
ُٔقٍد َأبَِديَّ َُ  .(بِ

 ( يف ؿٚمقس شسوٕٟ. وهق ُرتٌٜ مـ ُرَتٛ ادالئُٜ ظْد افَّْهٚرى.H3742تٖخذ رؿؿ )( keru bim) כרביםافُِّٜ افًزيٜ  202
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َٝ َدَّ اهلل ادُ . ظذ جٌؾ أنٝ افُٚروب ادًٌْط اديِؾ وأؿّتؽ...  اجلامل أنٝ ـٚمؾ يف ضرؿؽ مـ . بغ حجٚرة افْٚر ُتنٔٝ. س ـْ

 [.[205]هُذا ـٕٚٝ مرتٌتف افًٚفٜٔ وصٍٚتف ادجٔدة ؿٌؾ أن يًَط. [204](15-12/  28ؿٔٚل )حز شؾٔؽ إثؿ دَ جِ يقم خَِٝ حتك وُ 

◄ :ًٚ ٔىٚن صٔىٕٚ  ـٔػ أصٌح افنَّ

 افُتٚب يَقل :افُزيٚء ضريؼ ظـ افُٚروب هذا طَ ََ َش  ؟طَ ََ َش  ـٔػ]. 468صـ - ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ: بٔنقي ِحِّل

ًَّ  مـ شَىٝ ـٔػ» :[206]ظْف  ؿٌِؽ يف ؿِٝ وأنٝ ؟ إمؿ ؿٚهر يٚ إرض إػ( َت دْ ُضرِ ) َٝ ًْ ُؿىِ  ـٔػ ؟ ٌحافه   بْٝ زهرة يٚ امءاف

                                                                                                                                                                                

ًٚ, وظْدمٚ 203 ٔىٚن يف إصؾ ـٚن مالـ َط مـ ُرتٌتف ادالئُٜٔ وأصٌح  افَّْهٚرى يًتَدون أنَّ افنَّ ََ َوَؿَع يف مًهٜٔ اهلل ظزَّ وجّؾ, َش

ِْؿ بذفؽ.  ًِ ـ مـ ِجْْس ادالئُٜ وإن ؿٚل بًض أهؾ اف ُُ ٔىٚن, أو إبِٔس, م ي ًٚ. هذا افُالم ُُمٚفػ فًَِٔدة اإلشالمٜٔ, ؾٚفنَّ صٔىٕٚ

رإٜٓٔ افتل تذـر إبِٔس يف َوَشط ادالئُٜ َُ ُجقد ٔدم  وؿقهلؿ مٌْل ظذ أيٚت اف  ً مثؾ ♠, ظْدمٚ َأَمَر اهلُل ظزَّ وجّؾ ادالئُٜ بٚف

ِٜ اْشُجُدوْا َٔدَم ؿقل اهلل ظزَّ وجّؾ: ﴿ َُ اَلِئ َّ ِْ
َْٚ فِ ِْ َجُدوْا إَِّٓ إِْبَِِٔس َوإِْذ ُؿ ًَ ـَ  َؾ ِٚؾِري َُ ـَ اْف َٚن ِم ـَ َزَ َو ُْ [ أو 34﴾ ]افٌَرة : َأبَك َواْشَت

ْؿ ُثؿَّ ﴿ ـُ َْٚ َْ َِ ْد َخ ََ ِٜ اْشُجُدوْا َٔدَم َوَف َُ مِئ َّ ِْ
َْٚ فِ ِْ ْؿ ُثؿَّ ُؿ ـُ ٚ َٕ ْر َجُدوْا إَِّٓ إِْبَِِٔس َصقَّ ًَ ـَ  َؾ ِٚجِدي ًَّ ـَ اف ـ مِّ ُُ [ أو 11﴾ ]إظراف : َمْ َي

ِٜ اْشُجُدوْا َٔدَم ﴿ َُ مِئ َّ ِْ
َْٚ فِ ِْ َجُدوْا َإَّٓ إِْبَِِٔس َوإِْذ ُؿ ًَ َٝ ضِْٔ َؾ َْ َِ ـْ َخ َ

ِ
ء : ًٚ َؿَٚل َأَأْشُجُد د د ظذ مًٖلٜ ـقن إبِٔس 61﴾ ]اإلها [. وفِرَّ

ـّ ادخِقؿغ م ـ مـ ِجْْس ادالئُٜ, بؾ ـٚن مـ اجِل ُُ ِْؿ هق أنَّ إبِٔس م ي
ًِ ـ ٕٚر, مـ ادالئُٜ أم ٓ َٕقل إنَّ افراجح مـ أؿقال أهؾ اف

َدَم وذفؽ فَقل اهلل ظزَّ وجّؾ: ﴿ ِٔ ِٜ اْشُجُدوا  َُ اَلِئ َّ ِْ
َْٚ فِ ِْ َجُدوا َوإِْذ ُؿ ًَ ـْ َأْمِر َربِّفِ َؾ َؼ َظ ًَ ٍَ ِـّ َؾ ـَ اجْلِ َٚن ِم ـَ َّٓ إِْبَِِٔس  َتُف  إِ يَّ ُف َوُذرِّ َٕ َأَؾَتتَِّخُذو

َغ َبَدًٓ 
ِ ِ
ْؿ َظُدو  بِْئَس فِِيَّٚد ُُ َٔٚء ِمـ ُدويِن َوُهْؿ َف

حيٜ افتل تَقل إنَّ إبِٔس ُخَِِؼ مـ 50﴾ ]افُٓػ : َأْوفِ ًٚ فميٚت افكَّ ٕٚر, [, وأيو

ٝ مـ ٕقر. ؿٚل اهلل ظزَّ وجّؾ: ﴿ ََ ُْْف وٕحـ ًٕرف أنَّ ادالئُٜ ُخِِ ْٚ َخْرٌ مِّ ُجَد إِْذ َأَمْرُتَؽ َؿَٚل َأنَ ًْ َؽ َأَّٓ َت ًَ َّٕٚرٍ َؿَٚل َمٚ َمَْ َتِْل ِمـ  َْ َِ  َخ

َتُف ِمـ ضِغٍ  َْ َِ ُْْف [, ﴿12﴾ ]إظراف : َوَخ ََّٕٚؿَٚل َأنَٚ َخْرٌ مِّ َتِْل ِمـ  َْ َِ َتُف ِمـ ضِغٍ  رٍ َخ َْ َِ ٌُْؾ [, ﴿76﴾ ]صـ : َوَخ َُْٚه ِمـ َؿ َْ َِ ِمـ َواجْلَآنَّ َخ

قمِ  ُّ ًَّ ََِؼ اجْلَٚنَّ [, ﴿27﴾ ]احلجر : َِّٕٚر اف َّٕٚرٍ َوَخ ـ  ِٚرٍج مِّ اإلمٚم ُمًِؿ يف صحٔحف [, ويف احلديٞ افذي رواه 15﴾ ]افرمحـ : ِمـ مَّ

َٜ ريض اهلل ظْٓٚ َؿٚفَ 7687) ـْ َظِٚئَن  ( َظ
ِ
: َؿَٚل َرُشقُل اّللَّ ُٕقرٍ ☺ »ْٝ ـْ  ُٜ ِم َُ

ِٝ اْدَاَلئِ ََ َٕٚرٍ , ُخِِ ـْ  ـْ َمِٚرٍج ِم , َوُخَِِؼ آَدُم َوُخَِِؼ اجْلَٚن  ِم

ؿْ  ُُ َمُرونَ . ؾواًل ظـ أنَّ ادالئُٜ ﴿شِِمَّٚ ُوِصَػ َف ْٗ ُِقَن َمٚ ُي ًَ ٍْ َ َمٚ َأَمَرُهْؿ َوَي ُهقَن اّللَّ ًْ فّراِجح أن إمر اإلهلل [. وا6﴾ ]افتحريؿ : َٓ َي

ُجقد ٔدم   ً ـٚن فِّالئُٜ فِتٌَِّٔٛ, بًّْك أنَّ ظدد ادالئُٜ ؾٚق ـثراً ظدد إجْٚس إخرى, ؾُٚن افِّْداء فِّالئُٜ ♠ بٚف

ُجقد ادالئُٜ ب ًُ ًٚ, ؾُٚن إمر ب امويٜ صٖن ًَّ ؿ أرؾع ادخِقؿٚت اف ّثٚبٜ إمر فٌرهؿ فِتٌَِّٔٛ. وفًّؾ إمر ـٚن فِّالئُٜ, وبًٌٛ أهنَّ

َِؿ. . واهلُل أْظ ـّ  مـ ادخِقؿٚت افتل هل دوهنؿ ؿدرًا, مثؾ إبِٔس وؽره مـ اجِل

 افْ هقص ؽر سحيٜ, وفُـ هذا هق افتََِّٔد ادًٔحل يف ؾٓؿ هذه افْ ُهقص. 204

ُجقد 205  ً  ♠.ٔدم  ٓ يًتىٔع اإلًٕٚن أن َيزم ـٔػ ـٚن إبِٔس ؿٌؾ أن يّتْع ظـ تٍْٔذ إمر اإلهلل بٚف

حٜ, وفُـ هذا هق افتََِّٔد ادًٔحل يف ؾٓؿ هذه افْ ُهقص. 206 ٔىٚن سا  ـّؾ هذه افْ ُهقص ؽر سحيٜ, وٓ تذـر افنَّ



تُٛ ُُ وع َظِهر اف  ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ [58] َمْؼُ
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ًَّ  إػ أصًد ًَّ أصًد ؾقق مُ  ,ـقاـٛ اهلل ؾقق ـردّ  أرؾع ,ّقاتاف ؽ إحدرت إػ فَُّْ  ,[207]عّ أصر مثؾ افً ,حٚبرتًٍٚت اف

 شهبٚئؽ ٕجؾ حُّتؽ أؾًدت ,فٌٓجتؽ ؿٌِؽ ارتٍع ؿد» :أيوًٚ  ويَقل (.14-13/  14ًٔٚء )إص شّٛ إػ أشٚؾؾ اجلُ  ,اهلٚويٜ

 [(.17/  28ؿٔٚل حز)

ً   ٕتٚئٟ] .469 ,468صـ - ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ: بٔنقي ِحِّل  ,ادالئُٜ مـ ـثراً  مًف أشَط ,ٔىٚنافنَّ  وبًَقط :قطَُ اف

ََّ  ,هلل مَٚومغ مثِف وصٔٚضغ ,جْقده وصٚروا  حٚربقا  افذيـ ؿوهُ  (.12/  6ًس أؾ) شوحٜٔافر   افؼَّ  أجْٚد» :بٚشؿ افُتٚب ٌٓؿوف

ًٚ افذيـ حُي وهُ  .[208](3قيـ )تُ ٜ ظدن وأشَىقهًٕٚن يف جَّْ اإل ظز تٚريخ  ٚوفقن إشَٚضف مثِٓؿ, وذفؽوحُي  ,ٚربقن اإلًٕٚنؿ أيو

ٍِ  قيؾ.افٌؼيٜ افىَّ  َّ  داءوبًد اف . إذ يَقل هيقذا [209]ُمٍقطقن فٔقم افديْقٕٜ افًئؿ ,دونََّٔ ؿ مُ هُ  ,ِٔٛف أؿْقم آبـ ظذ افهَّ افذي أُت

(. 6 قذا)هي شحٍيٓؿ إػ ديْقٕٜ افٔقم افًئؿ ,)درجتٓؿ( بؾ ترـقا مًُْٓؿ ,وادالئُٜ افذيـ م حيٍيقا ريٚشتٓؿ» :[210]افرشقل

                                                 

207 ٔ . افَّْهٚرى يًتَدون أنَّ افنَّ تغ, واحدة فِخر وإخرى فِؼَّ ع بغ ُؿقَّ ا ىٚن هذا صٌُؾ مـ أصُٚل افث ْٚئٜٔ يف ادًٔحٜٔ, أي افكِّ

ُجقد ٔدم ـٚن مال  ً ًٚ فٔس ٕنَّف امتْع ظـ اف ًٚ مـ افُٚروبٔؿ, وأصٌح صٔىٕٚ وفُـ ٕنَّف أراد أن يْتك ظذ اإلهل وَيِس ♠, ـ

رشٔف ؾقق ـقاـٛ اإلهل فٔهر مثؾ افًّع. هذه افًَٔدة ُُمٚفٍٜ فكيح افَرآن افُريؿ, وفُـ ظذ ـّؾ حٚل, ؾ٘نَّ  ـُ مُٕٚف, ويوع 

ُجقد ٔدم  ادًٔحل ٓ يًرف أصاًل ؿّهٜ  ً ؾٓذه افَّهٜ ؽر مقجقدة يف افًٓد افَديؿ. وفًؾَّ ُهْٚك إصٚرة واحدة ♠, إمر بٚف

ًٚ َمَتك َأْدَخَؾ ) 6/  1افًزإٔغ ؾَط هلذه افَّهٜ يف افًٓد اجلديد, يف  رَ َوَأيْو ُْ قُل:  اْفٌِ َُ َٚمِ َي ًَ  »إَِػ اْف
ِ
ِٜ اهلل َُ ؾ  َمالَئِ ـُ ُجْد َفُف  ًْ . (شَوْفَت

ٚ ٓ ٕجد يف افًٓد افَديؿ مٚ ُينٚبف هذا افَّْص, ؾٖيـ ٕجد افَّْ  هٚرى يًتَدون أنَّ هذا افَّْص ظٌٚرة ظـ اؿتٌٚس مـ افًٓد افَديؿ, وفَُّْْ

ُجقد ادالئُٜ فًِّٔح  ًُ مجٜ  43/  32افتَّثْٜٔ ؟ ؽٚفٌٜٔ افَّْهٚرى يًتَدون أنَّ هذا افَّْص ُمَتٌس مـ ♠ إمر ب ٛ افسَّ ًَ َح

ًٌْٜٔٔ ًَّ (. راجع and let all the angels of God worship himش )ودظقا ـّؾ مالئُٜ اهلل يًٌدوٕف», وافتل تذـر ظٌٚرة اف

ٜ بقجقد اهللافتًََِّٔٚت اهلٚمنٜٔ حقل مقوقع:  ٍريٜ اخلٚصَّ ُُ  .أصٓر أراء اف

208  ً ُُٕهقص شٍر افتَُّقيـ, يف اإلصحٚح افثٚفٞ, تَقل إنَّ اإلهل هق افذي ووع مالئُٜ حلراشٜ افىَّريؼ فنجرة احلٔٚة. وٓ ٕجد ذـرا

َّٓ يف  :  22) 24-22/  3افتَُّقيـ فِّالئُٜ يف هذا اإلصحٚح إ ب  اإلهَلُ ِحٍد ِمَّْٚ َظٚرِ »َوَؿَٚل افرَّ َقا ـَ ُٚن َؿْد َصَٚر  ًَ ْٕ . ُهَقَذا اإل َّ ؾٚ اخْلَْرَ َوافؼَّ

ُؾ َوحَئَْٚ إَػ إبَدِ  ـُ ـْ َصَجَرِة احْلََِٔٚة أيْوٚ َوَيٖ د  َيَدُه َوَيُٖخُذ ِم ُّ َُِّف َي ًَ َن َف ْٔ تِل  23ش. َوا َؾ إْرَض افَّ َّ ًْ َٔ
ِٜ َظْدٍن فِ ـْ َجَّْ ب  اإلهَلُ ِم َؾْٖخَرَجُف افرَّ

 .ٚ َٓ َٚن  24ُأِخَذ ِمْْ ًَ ْٕ ِٜ َضِريِؼ َصَجَرِة احْلََٔٚةِ َؾَىَرَد اإل َش َرا ٍٛ حِلِ ِِّ ََ َٛ َشٍْٔػ ُمَت ُروبَِٔؿ َوهَلِٔ َُ  َظْدٍن اْف
ِٜ ؿِلَّ َجَّْ ًٚ (.َوأَؿَٚم َذْ . راجع أيو

ِْؿ اإلًٕٚن )إنثروبقفقجل(افتًََِّٔٚت اهلٚمنٜٔ حقل مقوقع:   .افٍهؾ افثٚفٞ: ِظ

ٔٚضغ(ادالئُٜ راجع افتًََِّٔٚت اهلٚمنٜٔ حقل مقوقع:  209 ر )افنَّ  .إذا

ب, وهق صخص آخر ؽر هيقذا اإلشخريقضل. وهذه  210 شٚفٜ هق هيقذا أخق يًَقب أخق افرَّ افَّْهٚرى يَقفقن إنَّ صٚحٛ هذه افرِّ

د إصحٚح واحد ؾَط. شٚفٜ ؿهرة جدًا, جُمرَّ  افرِّ
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َِّ  ,ؿالم ضرحٓؿ يف جَّْٓ بؾ يف شالشؾ افيَّ  ,مالئُٜ أخىٖوام ينٍؼ ظذ  اهللُ » يس بىرس:ويَقل افَدِّ   شّٓؿ ُمروشغ فَِوٚءوش

 [(.4/  2رس افثٕٜٚٔ )بى

ٔىٚن وألَٚبف  أشامء افنَّ

وهق حٔقان مٚئل هٚئؾ يُٚد . شمٍِقف» ـِّٜ ظزيٜ بًّْك :ثٚنٚفقي]. 469صـ - ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ: بٔنقي ِحِّل

 ,اهلٚربٜ احلٜٔ فقيٚثٚن ديدافنَّ  افًئؿ افَٚد بًٍٔف بافرَّ  ًٚؿٛيُ  افٔقم ذفؽ يف» :ؾَٚل ٌلافَّْ  إصًٔٚء تٌْٖ .[211]يُقن ؿد إَرض

 [(.1/  27ًٔٚء إص) شافٌحر يف افذي غافتِّْ  ويَتؾ ,يٜتحقِّ ادُ  احلٜٔ ثٚنٚفقي

ة ٔٚضغ ُؿقَّ  افنَّ

ًُ  ٔٚضغافنَّ  ـٚن إن]. 472 ,471صـ - ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ: بٔنقي ِحِّل َّٓ  ,َٕٚوهتؿ ؾَدوا ؿد قضٓؿَُ ب  يٍَدوا م ؿأهنَّ  إ

جتربٜ أيقب  :ٔىٚنافنَّ  ةقَّ ؿُ  إليوٚح أمثِٜ .[212]افؼَّ  يف خهٚئهٓٚ بُّؾ  وحٜٔافر   ًٌٜٔافىَّ  هذه يًتخدمقن ؿوهُ  ,ـّالئُٜ ضًٌٔتٓؿ

ٌٛ  21ٔىٚن فِّالك اظساض افنَّ . [213](19-16/  1قب )أي يؼدِّ افهِّ  ًٚ وهق ذاه , إػ أن أظٕٚف ادالك مٔخٚئٔؾ ٌلإلَٕٚذ دإٔٚل افَّْ  يقم

                                                 

ًٚ مـ  211 د ـٚئـ أشىقري ُخرايف, وـٚن مًروؾ س يتًٚمؾ مع هذا ادخِقق ظذ أنَّف حََٔل, وـذفؽ ادٗفِّػ, وفَُّْف جُمرَّ افُتٚب ادَُدَّ

يٕٚٚت افقثْٜٔ افَديّٜ.  , ظِؿ ادٔثقفقجٔٚ يثٌٝ حتريػ افُتٚب ادَدسفِّزيد مـ ادًِقمٚت: راجع بحٞ: ؿٌؾ ظْد افُثر مـ افدِّ

ًٚ بحٞ صٚرح فٌِحٞ http://eld3wah.net/html/3arab/mythology.htmحٍيف اهلل فِنٔخ َظَرب  , راجع أيو

  t/html/armooshiya/mythologyhttp://www.eld3wah.neافًٚبؼ فًٌِد افٍَر إػ اهلل 

ٔىٚن ؿّٜٔ ـٌرة جدًا وؿّقة ظئّٜ, وهذا ُُمٚفػ فَِرآن افُريؿ افذي يَقل: ﴿ 212 َْٔىِٚن افَّْهٚرى يًىقن فِنَّ َٔٚء افنَّ
ْ َأْوفِ ُِقا ٚتِ ََ إِنَّ َؾ

 ًًٍِٚٔ َٚن َو ـَ َْٔىِٚن  َْٔد افنَّ ٌَِٚدي [, ﴿76﴾ ]افًْٚء : ـَ ؿْ إِنَّ ِظ ِٓ َِْٔ َِْىٚنٌ  َفَْٔس َفَؽ َظ ـَ  ُش ِٚوي ٌَ ـَ اْف َؽ ِم ًَ ٌَ ـِ اتَّ َُّٕف [, ﴿42﴾ ]احلجر : إَِّٓ َم إِ

ُِقنَ  َـّ ِْؿ َيَتَق ْ َوَظَذ َرهبِّ ـَ آَمُْقا ِذي َِْىٌٚن َظَذ افَّ َٕفُ ( 99) َفَْٔس َفُف ُش ْق ـَ َيَتَقفَّ ِذي ُُٕف َظَذ افَّ َِْىٚ َّٕاَم ُش قنَ  إِ ـُ ـَ ُهؿ بِِف ُمْؼِ ِذي ْحؾ[, (﴾ ]اف100) َوافَّ

ٌَِٚدي ﴿ َِْىٚنٌ إِنَّ ِظ ْؿ ُش ِٓ َِْٔ ك بَِربَِّؽ َوـِٔالً  َفَْٔس َفَؽ َظ ٍَ ـَ ء : َو  [.65﴾ ]اإلها

َّٕف ٌٕل مـ إنٌٔٚء, بؾ أحد افّهٚحلغ. ؿٚل اهلل ظزَّ وجّؾ يف ـتٚبف ♠, افَّْهٚرى ٓ يًرؾقن مـ هق أيقب  213 ؾال يَقفقن إ

اَم افُريؿ: ﴿ ـَ َْْٔٚ إَِفَْٔؽ  ٚ َأْوَح َّٕ قَب إِ َُ ًْ ِهَٔؿ َوإِْشاَمِظَٔؾ َوإِْشَحَٚق َوَي ِدِه َوَأْوَحَْْٔٚ إَِػ إِْبَرا ًْ ُٕقٍح َوافٌََِِّّْٔغ ِمـ َب َْْٔٚ إَِػ  ك  َأْوَح ًَ ٌَِٚط َوِظٔ  َوإَْش

َْْٔٚ َداُووَد َزُبقراً  َوَأي قَب  َِٔاَْمَن َوآَت َُٕس َوَهُٚروَن َوُش ٜ أيقب 163﴾ ]افًْٚء : َوُيق ٜ ظجٌٜٔ ♠ [. وؿهَّ س ؿهَّ يف افُتٚب ادَُدَّ

ٔىٚن ـٚن يٖخذ ُشِىٕٚٚ مـ اإلهل حتك ُيِْزل افٌالء بٖيقب  وهذا ُُمٚفػ فِّذـقر يف افَرآن افُريؿ ـام ♠, جدًا, حتُل أنَّ افنَّ

َِْل ﴿♠: ذـرٕٚ يف افتًَِّٔؼ افًٚبؼ. ؿٚل اهلل ظزَّ وجؾ ظـ أيقب  ًَّ ُف َأينِّ َم ََٕٚدى َربَّ مِحِغَ  َوَأي قَب إِْذ  ا َٝ َأْرَحُؿ افرَّ ﴾ افي   َوَأن

ُف [, يف أيٜ إخرى: ﴿83]إنٌٔٚء :  ََٕٚدى َربَّ ٚ َأي قَب إِْذ  َٕ ٌَْد ْر َظ ـُ ٍٛ َوَظَذاٍب َواْذ َْٔىُٚن بُِْْه َِْل افنَّ ًَّ ٌٜ 41﴾ ]صـ : َأينِّ َم [, وافًِّْ

http://eld3wah.net/html/3arab/mythology.htm
http://www.eld3wah.net/html/armooshiya/mythology
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ًِّ  .[215]وترك ظٌٚدة اإلهل افقاحدٔٚضغ, قل ظٌٚدة إصْٚم وافنَّ ُخ ودُ  ,داع افًٚمِخ  .[214](13-12/  10ٕٔٚل )دا حر أظامل اف

ٔىٚن افنَّ  ٕنَّ » يس بقفس:إذ يَقل افَدِّ  ,داع افٌؼ وتؤِِٓؿِخ  , ومٚ إػ ذفؽ.[216]يرةإرواح افؼِّ ًقذة وافرؿٜٔ وحتور وافنَّ 

                                                                                                                                                                                

ًٚ مع اهلل ظزَّ وجّؾ إذا ٓ ُيًْٛ فف افي   ب ٔىٚن تٖد  ُِٕٚٔف ُمٌٚذة, ـَقل اهلل ظزَّ وجّؾ: ﴿ فِنَّ ًَ َْٔىٚنُ َوَمٚ َأن َّٓ افنَّ َرهُ  إِ ـُ ﴾ ]افُٓػ : َأْن َأْذ

ٍِغِ [, وـَقل اهلل ظزَّ وجّؾ: ﴿63 َق َيْن ُٓ ُٝ َؾ ء : َوإَِذا َمِرْو ًٚ مع اهلل ظزَّ وجّؾ. وظذ ـّؾ 80﴾ ]افنًرا ب َٛ ادرض فًٍْف, تٖد  ًَ [, ؾَْ

  16) 19-16/  1أيقب  ادُنٚر إفٔٓٚ يف حٚل, ؾٓذه هل افْ ُهقص 
ِ
اَمء ًَّ ـَ اف ْٝ ِم َى ََ  َش

ِ
َُٕٚر اهلل ُؿ إِْذ َجَٚء آَخُر َوَؿَٚل: ] َِّ َُ ْْٔاََم ُهَق َيَت َوَب

َك[.  ََٕجْقُت َأنَٚ َوْحِدي ُْٕخِزَ ْؿ َو ُٓ ْت َِ ـَ اَمَن َوَأ ِْ
ٌِ ََْؿ َواْف ٌَ ِٝ اْف َْٖحَرَؿ َُّْٔقا َثاَلَث ِؾَرٍق  17َؾ ٔ قَن َظ

َدإِ ِْ ُِ َُِّؿ إِْذ َجَٚء آَخُر َوَؿَٚل: ]اْف َُ ْْٔاََم ُهَق َيَت َوَب

َك[.  ََٕجْقُت َأنَٚ َوْحِدي ُْٕخِزَ ِْٔػ َو ًَّ ِْاَمَن بَِحدِّ اف
ٌِ ُبقا اْف اَمِل َوَأَخُذوَهٚ َورَضَ قا َظَذ اجْلِ ُّ َج َٓ َُِّؿ إِ  18َؾ َُ ْْٔاََم ُهَق َيَت ْذ َجَٚء آَخُر َوَؿَٚل: َوَب

َزِ  ـْ ِؿ إَ ِٓ ِٝ َأِخٔ ْٔ ً يِف َب ُبقَن مَخْرا ُِقَن َوَيْؼَ ـُ ْٖ ُٕقا َي ٚ ـَ ]َبُْقَك َوَبَُْٚتَؽ 
19  ِٝ ْٔ ٌَ ْٝ َزَواَيٚ اْف ِر َوَصَدَم ٍْ ََ ـْ َظْزِ اْف َوإَِذا ِريٌح َصِديَدٌة َجَٚءْت ِم

ِْاَمِن َؾاَمُتقا  ٌِ َط َظَذ اْف ََ ًَ َك[.إَْرَبَع َؾ ََٕجْقُت َأنَٚ َوْحِدي ُْٕخِزَ  (َو

ِؿ  12) 14-12/  10دإٔٚل  214 ْٓ ٍَ ِْ
ٌََؽ فِ ِْ َٝ َؿ ِْ ًَ ِذي ِؾِٔف َج ِل افَّ ـَ اْفَْٔقِم إَوَّ َٚل يِل: ]َٓ َُتَْػ َيٚ َدإُِٔٚل َٕنَُّف ِم ََ اَم َؾ َؽ ُؿدَّ ًِ ٍْ َٕ ْذَِٓل  َوإِلِ

َؽ  ُٝ َٕ  إهَِلِ ْٔ اَلُمَؽ َوَأنَٚ َأعَ ـَ َع 
ِّ اَلِمَؽ. ُش ـَ ـَ  13ْجِؾ  ًٚ َوُهَقَذا ِمَٔخٚئُِٔؾ َواِحٌد ِم ـَ َيْقم ي ٚبِِع َواِحدًا َوِظْؼِ ََ  َؾِٚرَس َوَؿَػ ُم

ِٜ َُ َِ ْ َوَرِئُٔس َِم

َٕتِل َظٚ فَِغ َجَٚء إِلِ  إَوَّ
ِ
َؤَشٚء ُِقِك َؾِٚرَس.  افر  ُٝ ُهََْٚك ِظَْْد ُم ٔ

َِ
َؽ َمٚ  14َوَأنَٚ ُأبْ َّ ِٓ ُْؾ

ِٕ  ُٝ ْؤَيٚ َوِجْئ ِم إَِخَرِة َٕنَّ افر  ٌََؽ يِف إَيَّٚ ًْ ُٛ َص ُيِهٔ

ُد[. ًْ ٍم َب  (إَِػ َأيَّٚ

ٔىٚن َخَدع اداليغ مـ ادٌؼ افذيـ يًتَدون أنَّ ظٌٚدة ثالثٜ ٓ ُتْٚؿض اإليامن ب٘هل واحد ! 215  أشتىٔع أن أؿقل إنَّ افنَّ

س يَقل بتحور إرواح ! افَّهٜ مذـقرة يف  216 ًٚ ُأْخَرى,  8) 19-8/  28صّقئٔؾ إول افُتٚب ادَُدَّ َٔٚب
َر َصُٚوُل َوَفٌَِس ثِ َُّ َؾَتَْ

ْٔاًل. َوَؿَٚل:  ِة َف ْرأَ ُف َوَجُٚءوا إَػ اْدَ ًَ َٛ ُهَق َوَرُجاَلِن َم ـْ »َوَذَه ِدي يِل َم
ًِ ُة:  9ش. َأُؿقُل َفِؽ اْظِريِف يِل بِٚجْلَٚنِّ َوَأْص ْٝ َفُف اْدَْرأَ َٚف ََ َٝ »َؾ ُهَق َذا أنْ

 ٍْ ًٚ فَِْ ـ ـَ إَْرِض. َؾِاَِمَذا َتَوُع َذَ بِِع ِم َْٔػ َؿَىَع َأْصَحَٚب اجْلَٚنِّ َوافتََّقا ـَ َؾ َصُٚوُل,  ًَ ُؿ َمٚ َؾ َِ ًْ ٚ؟َت َٓ َٔت
ِّ :  10ش ِز فُِت بِّ ََِػ هَلَٚ َصُٚوُل بِٚفرَّ َؾَح

ِؽ إِْثٌؿ يِف َهَذا إَْمرِ َحل  ُهَق ا» َُ َِْح َُّٕف َٓ َي , إ ب  ُة:  11ش. فرَّ ْرأَ ِٝ اْدَ َٚف ََ ُد َفَؽ؟»َؾ ًِ ـْ ُأْص َٚل: ش َم ََ قئَِٔؾ »َؾ ُّ ِدي يِل َص
ًِ َِامَّ َرَأِت  12ش. َأْص َؾ

ِٝ فَِنُٚوَل:  ْٝ بَِهْقٍت َظئٍِؿ, َوَؿَٚف َخ قِئَٔؾ َسَ ُّ ُة َص ْرأَ َٚذا َخَدْظَتِْل »اْدَ َ
ِ
َٝ َصُٚوُل؟مل َٚل هَلَٚ اْدَُِِؽ:  13ش َوأنْ ََ ؟»َؾ ِٝ ش َٓ َُتَٚيِف. َؾاَمَذا َرَأيْ

ُة فَِنُٚوَل:  ْرأَ ِٝ اْدَ َٚف ََ ـَ إَْرضِ »َؾ ُدوَن ِم ًَ ًٜ َيْه َٓ
ُٝ آلِ َٚل هَلَٚ:  14ش. َرَأيْ ََ : ش َمٚ ِهَل ُصقَرُتُف؟»َؾ ْٝ َٚف ََ ىًّك »َؾ ٌَ ٌْٔخ َصِٚظٌد َوُهَق ُم َرُجٌؾ َص

 ٌَّ قئُِٔؾ, ش. ٍٜ بُِج ُّ ُف َص َّٕ َِِؿ َصُٚوُل إ ًَ ِف إَػ إَْرِض َوَشَجدَ َؾ ِٓ قِئُٔؾ فَِنُٚوَل:  15. َؾَخرَّ َظَذ َوْج ُّ َٚل َص ََ ِٚدَك إِيََّٚي؟»َؾ ًَ ِْ٘ص َتِْل بِ َْ َِ َٚذا َأْؿ َ
ِ
ش مل

َٚل َصُٚوُل:  ََ ِْ »َؾ َٕ ِْٔٔ قَن حُيَِٚرُبق
ىِ ًْ
ِِ ٍِ  َوَٓ بَِْٕٚحاَلِم. َؾَدَظْقُتَؽ َؿْد َوَٚق يِب إَْمُر ِجّدًا. اْف

ِ
َٔٚء ٌُِْل َٓ بِٕٚنٌِْ ْد َُئِ ًُ ب  َؾَٚرَؿِْل َوَمْ َي ل, َوافرَّ

ِْل َمَٚذا َأْصَْعُ  َّ
ِِ ًْ قِئُٔؾ:  16ش. فُِت ُّ َٚل َص ََ َك؟ »َؾ ب  َؿْد َؾَٚرَؿَؽ َوَصَٚر َظُدوَّ َُٖلِْل َوافرَّ ًْ َٚذا َت َ

ِ
ب  فَِْ  17َومل َؾ افرَّ ًَ ـْ َوَؿْد َؾ ََِّؿ َظ َُ اَم َت ـَ ِف 

ًِ ٍْ

ِريٌَِؽ َداُوَد.  ََ ـْ َيِدَك َوَأْظَىَٚهٚ فِ َٜ ِم َُ َِ ّْ ب  اْدَ بِّ  18َيِدي, َوَؿْد َصؼَّ افرَّ ْع فَِهْقِت افرَّ َّ ًْ ْؾ مُحُقَّ َؽَوٌِِف يِف َظاَمفَِٔؼ ٕنََّؽ َمْ َت ًَ ٍْ , فَِذفَِؽ َوَمْ َت

ب  بَِؽ َهَذا إَمْ  َؾ افرَّ ًَ َْٔقَم. َؿْد َؾ ًِل, َوَيْدؾَ  19َر اْف ُٕقَن َم ق ُُ َٝ َوَبُْقَك َت َِّٔغ. َوَؽدًا أنْ
ىِِْٔ ًْ

ِِ ٍِ َِٔد اْف
ِ َؽ ف ًَ ًٚ َم ِئَٔؾ أيْو ا ب  إِْهَ ُع َوَيْدَؾُع افرَّ

ِّٔغَ 
ىِِْٔ ًْ

ِِ ٍِ َِٔد اْف
ًٚ فِ ئَِٔؾ أيْو ا ب  َجَْٔش إِْهَ  (ش.افرَّ
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ًٚ, ُخ دُ  .[217](14/  11رٕثقس افثٕٜٚٔ )ـق شف مالك ٕقرٌْ  صُِف إػ ِص ٌرِّ ًٍٕف يُ  ًٚ, وجًدي قل أجًٚم بًض افْٚس فٔٗذهيؿ روحٔ

 [.[218](16قئٔؾ إوػ مثِام ؾًؾ مع صٚول ادِؽ )صّ ,ؤًًٍٕٚ 

 

 

 

                                                 

ُشؾ أظامل ؿّهٜ ُدُخقل بقفس فًِّٔحٜٔ يف  217 َم إَِػ  1) 6-1/  9افر  دَّ ََ بِّ َؾَت دًا َوَؿْتاًل َظَذ َتاَلِمِٔذ افرَّ ُٞ هَتَد  ٍُ َٚن َمْ َيَزْل َيْْ َُ ٚ َصُٚوُل َؾ َأمَّ

 ِٜ َْ َٓ َُ ـَ افىَِّريِؼ  2َرِئِٔس اْف ًٚ ِم َٛ ِمُْْف َرَشِٚئَؾ إَِػ ِدَمْنَؼ إَِػ اجْلاََمَظِٚت َحتَّك إَِذا َوَجَد ُأنَٚش َِ ََِغ إَِػ  َوَض ْؿ ُمقَث ُٓ قُؿ ًُ ًٚء َي ًَ
ِرَجًٚٓ َأْو ِٕ

َب إَِػ ِدَمْنَؼ  3ُأوُرَصَِِٔؿ.   َويِف َذَهٚبِِف َحَدَث َأنَُّف اْؿَسَ
ِ
اَمء ًَّ ـَ اف ُٕقٌر ِم ًٜ َأبَْرَق َحْقَفُف  َت ٌْ ٌَ َط َظَذ إَْرِض  4 َؾ ََ ًَ ًٚ َؿٚئاًِل َففُ َؾ َع َصْقت ِّ : َوَش

َ  ,َصُٚوُل  ,َصُٚوُل »
ِ
ُديِن؟مل ِٓ ََٖلُف:  5ش َٚذا َتْوَى ًَ َٝ َيٚ َشُِّٔد؟»َؾ ـْ َأنْ : ش َم ب  َٚل افرَّ ََ ُدهُ »َؾ ِٓ َٝ َتْوَى قُع افَِّذي َأنْ ًُ ََِْٔؽ َأْن َتْرُؾَس َأنَٚ َي ٌٛ َظ ًْ . َص

:  6ش. َمَِْٚخَس  ٌ ٌد َوُمَتَحرِّ
ًِ ََٖل َوُهَق ُمْرَت ًَ َؾ؟»َؾ ًَ :  شَيٚ َرب  َمَٚذا ُتِريُد َأْن َأْؾ ب  َٚل َفُف افرَّ ََ ٌِل َأْن »َؾ ٌَ َٚل َفَؽ َمَٚذا َيْْ ََ ُٔ َٜ َؾ ُؿؿ َواْدُخِؾ اْدَِديَْ

َؾ  ًَ ٍْ َّٕف ♠تَقل إنَّ بقفس م ييٓر فف ادًٔح  (ش.َت ًٚ يَقل فف إ امء, وشّع صقت ًَّ , وفَُّْف رأى ٕقرًا ـٚفزق مـ حقفف يِٖت مـ اف

ًٚ يف . ؾ٘ذا أخذٕٚ يف آظتٌٚر أنَّ هذه اف♠ادًٔح  ٜ مذـقرة أيو ُشؾ َهَّ ُشؾ , ويف 10-1/  22أظامل افر  -12/  26أظامل افر 

َّٓ اشتْتٚجٚن. إول: هق أنَّ هذه افَّهٜ ُمٍزـٜ وم18 وايٚت افثالثٜ, ؾال يُقن أمٚمْٚ إ ـ , وأنَّ ُهْٚك تْٚؿوٚت ـثرة بغ هذه افرِّ

َّٓ ؾُٔػ يتْٚؿض يف هد مثؾ هذه افَّهٜ َُٕىٜ ؾٚصِٜ يف حٔٚتف. افثٚين: هق أنَّ افذي طٓر فٌقفس  تٖلٔػ بقفس, وإ اهلّٚمٜ جدًا, وهل 

َّٕف هق ادًٔح  امء, وأوؾَّ بقفس بهقت يَقل فف إ ًَّ ًٚ, ؽرَّ صُِف وطٓر ـْقر أبرق مـ اف , مع افًِؿ أنَّ بقفس م ♠ـٚن صٔىٕٚ

 مـ ؽره ؟! ♠ؿط, وم يًّع صقتف ؿط, ؾُٔػ فف أن يًرف صقت ادًٔح  ♠يَر ادًٔح 

ـْ ِظِْْد َصُٚوَل,  14) 23-14/  16صّقئٔؾ إوػ  218 بِّ ِم َٛ ُروُح افرَّ بِّ َوَذَه ٌَِؾ افرَّ
ـْ ؿِ َتُف ُروٌح َردِيٌء ِم ٌَ َٚل َظٌُِٔد َصُٚوَل َفُف:  15. َوَب ََ َؾ

ُتَؽ » ٌَ ٌْ  َي
ِ
ٌَِؾ اّللَّ

ـْ ؿِ َٕٚ َظٌِٔدَ  16. ُهَقَذا ُروٌح َردِيٌء ِم ُِّٔد ُمْر َش ْٖ َٔ ِْ قِد. َؾ ًُ َب بِْٚف ْ ـُ افيَّ
ًِ
تُِّنقا َظَذ َرُجٍؾ حُيْ ٍَ اَمُف َأْن ُي ََِْٔؽ ُه ُؿدَّ َٚن َظ ـَ قُن إَِذا  ُُ َوَي

 ُٛ ُب بَِِٔدِه َؾَتىِٔ  َأنَُّف َيْيِ
ِ
ٌَِؾ اّللَّ

ـْ ؿِ دِيُء ِم وُح افرَّ ٌِِٔدِه:  17ش. افر  ًَ
َٚل َصُٚوُل فِ ََ َب َوْأعُقا بِِف إيَِلَّ »َؾ ْ ـُ افيَّ

ًِ
ُْٕيُروا يِل َرُجاًل حُيْ ََٖجَٚب  18ش. ا َؾ

ِْاَمِن:  ٌِ ـَ اْف ٍْٖس َوَرُجُؾ َحْرٍب َوؾَ »َواِحٌد ِم ٌَُّٚر َب َب, َوُهَق َج ْ ـُ افيَّ
ًِ
لِّ حُيْ

ِّ َِْح َْٔت ٌَ ك اْف ًَّ َٔ
ِ ًٚ ف ُٝ اْبْ ب  ُهَقَذا َؿْد َرَأيْ ِهٌٔح َوَرُجٌؾ مَجٌِٔؾ, َوافرَّ

فُ  ًَ قُل:  19ش. َم َُ ك َي ًَّ َْٖرَشَؾ َصُٚوُل ُرُشاًل إَِػ َي َْؿِ »َؾ ٌَ ِذي َمَع اْف ً َوِزقَّ مَخٍْر  20ش. َأْرِشْؾ إيَِلَّ َداُوَد اْبََْؽ افَّ ٌْزا ك مِحَٚرًا َحِٚماًل ُخ ًَّ ََٖخَذ َي َؾ

َِٔد دَ  ٚ بِ َٓ َِ زًى َوَأْرَش ًْ َٚن َفُف َحِٚمَؾ ِشاَلٍح.  21اُوَد اْبِِْف إَِػ َصُٚوَل. َوَجْدَي ِم ـَ ٌَُّف ِجّدًا َو ََٖح َْٖرَشَؾ  22َؾَجَٚء َداُوُد إَِػ َصُٚوَل َوَوَؿَػ َأَمَٚمُف, َؾ َؾ

قُل:  َُ ك َي ًَّ َْْٔلَّ »َصُٚوُل إَِػ َي ًٜ يِف َظ َّ ًْ
َِْػ َداُوُد َأَمِٚمل َٕنَُّف َوَجَد ِٕ َٔ

َٚن ظِ  23ش. فِ ـَ  َظَذ َصُٚوَل َأنَّ َداُوَد َأَخَذ َو
ِ
ٌَِؾ اّللَّ

ـْ ؿِ وُح ِم َْْدَمٚ َجَٚء افر 

َب بَِِٔدهِ  قَد َورَضَ ًُ دِيءُ , اْف وُح افرَّ ُٛ َظُْْف افر  ُٛ َوَيْذَه َٚن َصُٚوُل َيْرَتُٚح َوَيىِٔ َُ  (.َؾ
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ىٚت ََ ٔىٚن َش  افنَّ

ًَّ ( 1): شَىٚت ثالث ٔىٚنفِنَّ  أنَّ  سَدَّ ادُ  افُتٚب يذـر]. 473صـ - ظَٚئدٕٚ ادًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔ: بٔنقي ِحِّل : إوػ َىٜاف

َِّ  افتل وهل ,ادالئُٜٔ ورتٌتف اإلهلٜٔ احلية مـ -13/ 14) ٌلافَّْ  وإصًٔٚء ,[219](17-12/  28) ٌلافَّْ  حزؿٔٚل ظْٓٚ ؿتُ

14)[220]. (2 ) ًَّ َّ ا: افثٕٜٚٔ َىٜاف ًٚ مثؾ رأيٝ افنَّ » . وظْٓٚ ؿٚل افًٔد ادًٔح:ٔىٚنٝ بٍداء افًٔد ادًٔح وتَٔٔد افنَّ فتل ُت ٔىٚن شٚؿى

 ,افذي ـٚن ودًا فْٚؽ افذي ظِْٔٚ يف افٍرائض )ادًٔح( افهَّ  إذ ُمٚ» (, وظْٓٚ ؿٚل افَديس بقفس:18/  10ؿٚ )فق شافزق مـ افًامء

ِّّ وؿد رؾًف مـ افقشط مُ  ً إيٚه بٚفهَّ ً ًَّ د افرِّ إذ جرَّ  ,ِٔٛرا ً هبؿ ؾٔف ,الضغيٚشٚت واف (. 15-4/  2ِقد )ـش أصٓرهؿ جٓٚرًا طٚؾرا

(3 ) ًَّ ُٔدان يف يقم افدَّ  ,ؿمَ إُ  ّؾ ِو وخيرج فُٔ  ,ٔىٚن مـ شجْف يف آخر إيٚمافنَّ  ّؽ ٍَ : وهل افتل بًد أن يُ َىٜ افثٚفثٜ وإخرةاف يْقٕٜ ش

ر,  يف  َح رِ ضُ  ,ٓؿوِّ وإبِٔس افذي ـٚن يُ » . وظْٓٚ جٚء بًٍر افرؤيٚ:[221]ٚر وافُزيٝحرة افّْ ٔىٚن يف بُ َِك افنَّ وذفؽ بٖن يُ مع إذا

 [(.10/  20يٚ يقحْٚ )رؤ شبحرة افْٚر وافُزيٝ

 

 

 

                                                 

ـَ آَدَم,  12) 17-12/  28حزؿٔٚل  219 : ُصقَر َوُؿْؾ َففُ اْرَؾْع َمْرَثًٚة َظَذ َمِِِؽ ]َيٚ اْب ب  ُِّٔد افرَّ ًَّ َذا َؿَٚل اف َُ اَملِ : َه َُ َٝ َخٚتُِؿ اْف َممٌن , َأنْ

ِٚمُؾ اجْلاََملِ  ـَ ًٜ َو َّ ُْ   13. ِح
ِ
 اّللَّ
ِٜ َٝ يِف َظْدٍن َجَّْ ْْ ٌٔؼ َأبَُْٔض َوَزَبْرَج ـُ َِ ُر َوَظ ٍَ ٌٔؼ َأمْحَُر َوَيُٚؿقٌت َأْص َِ ِريٍؿ ِشَتَٚرُتَؽ, َظ ـَ ؾ  َحَجٍر  ـُ ٌد َوَجْزٌع . 

 . ٌٛ ٌد َوَذَه ٌٛ َوَيُٚؿقٌت َأْزَرُق َوهَبَْرَمُٚن َوُزُمر  َٝ َوَيْن َْ ٚ َيْقَم ُخِِ َٓ
ًِ ٍُُهقِص َوَتْرِصٔ ِٜ اف ٌَ َٜ ِصٔ ًَ ُٖوا ؾَِٔؽ َصْْ ُط  14. َأنَْن ًِ ٌَ ُروُب اْدُْْ َُ َٝ اْف َأنْ

ُِِّؾ  ُتَؽ . اْدَُي ّْ َٝ . َوَأَؿ ْْ ـُ ِس  دَّ ََ ُ  اْد
ِ
ٌَِؾ اّللَّ . َظَذ َج َٝ ْٔ ِر َُتَنَّ َٝ َحتَّك ُوِجَد ؾَِٔؽ إِْثؿٌ  15. َبْغَ ِحَجَٚرِة افَّْٚ َْ ـْ َيْقَم ُخِِ ِٚمٌؾ يِف ُضُرؿَِؽ ِم ـَ  َٝ . َأنْ

َْٖت.  16 َْٖخَى ِْامً َؾ ْثَرِة جِتََٚرتَِؽ َمأُلوا َجْقَؾَؽ ُط َُ ُ بِ ُروُب اْد َُ َٚ اْف  َوُأبُِٔدَك َأهي 
ِ
ٌَِؾ اّللَّ ـْ َج َْٖضَرُحَؽ ِم رِ َؾ ـْ َبْغِ ِحَجَٚرِة افَّْٚ ُِِّؾ ِم َع  17. َي ٍَ َؿِد اْرَت

َجتَِؽ  ْٓ ٌَ
ِ ٌَُؽ ف ِْ تََؽ َْٕجِؾ هَبَٚئَِؽ . َؿ َّ ُْ ْدَت ِح ًَ ُِقِك فَُِْْٔيُروا إَِفَْٔؽ . َأْؾ ُ َُِؽ َأَمَٚم اْد ًَ َْٖضَرُحَؽ إَِػ إَْرِض َوَأْج  (.َش

ـَ  12) 17-12/  14إصًٔٚء  220  ِم
ِٝ ْى ََ َْٔػ َش ٌِْح ـَ َٝ افه   َيٚ ُزَهَرُة بِْْ

ِ
اَمء ًَّ َٝ إَِػ إَْرِض َيٚ َؿِٚهَر إَُمِؿ؟ اف ًْ

َْٔػ ُؿىِ ـَ َٝ  13؟  ِْ َٝ ُؿ َوَأنْ

ٌَِؽ:  ِْ اَمَواِت يِف َؿ ًَّ ُد إَِػ اف ًَ  . َأْص
ِ
ِٛ اّللَّ

ـِ َقا ـَ ْرِشِّٔل َؾْقَق  ـُ ْجتاَِمِع يِف َأَؿٚيِص افَأْرَؾُع  ِٓ ٌَِؾ ا اَمِل. َوَأْجُِِس َظَذ َج ِٚت  14نِّ ًَ ٍَ ُد َؾْقَق ُمْرَت ًَ َأْص

َحِٚب  ًَّ ِعِّ . اف ًَ ِّٛ  15. َأِصُر ِمْثَؾ اْف  إَِػ َأَشٚؾِِؾ اجْلُ
ِٜ َْٕحَدْرَت إَِػ اهْلَِٚوَي ََّْؽ ا ُِ ُِقَن ِؾَٔؽ.  16. َف َٖمَّ قَن إَِفَْٔؽ. َيَت ًُ َِّ ََٕؽ َيَتَى ـَ َيُرو ِذي َأَهَذا ُهَق َافَّ

ُجُؾ افَِّذي زَ  ُٔقهِتِْؿ؟ 17 ْفَزَل إَْرَض َوَزْظَزَع اْدَاَمفَِؽ افرَّ ُه إَِػ ُب ا ِذي َمْ ُيْىِِْؼ َأْهَ ُف افَّ َٕ ٍر َوَهَدَم ُمُد ٍْ ََ ـَ َٚمَ  ًَ َؾ اْف ًَ ِذي َج  (افَّ

 أي مُٚن افًذاب إبدي.ش, جَّْٓؿ»يف بًض إحٔٚن, يًتخدم افَّْهٚرى هذا آشؿ بدًٓ مـ  221
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 يف اخِلتٚم ......

 ًَ ٌَّؾ هذا اف ًٚ فقجٓف تًٚػ, ُمتًٌَّغ ؾٔف هدي ٌْٕٔٚ ُمّد َص ؾ, وأن َّ ًٕٖل اهلل أن يتَ  ؿَِّ َش وَ  ٔفِ َِ ظَ   اهللُ ذَّ يُقن خٚفه

ظقيٜ بٌْؽ آشتثامر  (,873179)احلًٚب اجلٚري جلًّٜٔ شخٚء فِخدمٚت آجتامظٜٔ برؿؿ , شٚهؿ مًْٚ بدظُؿ دنٚريًْٚ افدَّ

 .افًريب, ؾرع مديْٜ ٕك, افَٚهرة, مجٓقريٜ مك افًربٜٔ

 ـ افتَّقاصؾ:دزيد م

  صٍحٜ اجلًّٜٔ ظذ افًٌٍٔقكwww.facebook.com/sa5aaa  

  ,00201005654207 ُمّد صٚهغادُؼف افًٚم جلًّٜٔ شخٚء 

  تَرير ٜٕ   http://tqrir.wordpress.comتٚبع ادزيد مـ أظامفْٚ ظذ ُمدوَّ

 احلّد هلل افذي بًّْتف تتّؿ افهٚحلٚت
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 ؾٓرس ادُحتقيٚت

ُِتٚب ُؽالف  2 ........................................................................................................................................................... اف

ُِتٚب مًِقمٚت  3 ....................................................................................................................................................... اف

ٌٚب ظٚم أشَػ مقشك إنٌٚ ٕٔٚؾٜ اجلِٔؾ احلز تَديؿ  4 ............................................................................................................ افنَّ

ُِقم أؿًٚم ◄ـ ًُ  4 ......................................................................................................................................... ادًٔحٜٔ اف

 6 ...................................................................................................................................... افًَٔدة إػ مدخٌؾ : إول افٍهؾ

ِقم وظالؿتٓٚ افًَٔدة ًُ  6 ...................................................................................................................... إخرى افالهقتٜٔ بٚف

ُِتٚب س اف رٕٚ ادَُدَّ حٔحٜ افًَٚئد ظـ يْحرؾقن افذيـ ادٌُتدظغ مـ حُيذِّ  7 ................................................................................... افهَّ

ِْؿ افًَٔدة ًِ َْؾ وظالؿتٓٚ فإليامن ـ ًَ  8 .............................................................................................................................بٚف

ئْٜ احلَٚئؼ◄   8 ...................................................................................................................... افًَؾ ؾقق تًِق افتل افدِّ

د ؽر واحد احلّؼ ◄   8 ...................................................................................................................................... ُمتًدِّ

 8 ................................................................................................................ إرثقذـًٜٔ افًُْٜٔ يف وافتَّؼيع افتًَِّٔؿ مهِٚدر

تّٚب◄  شٜ إشٍٚر ـُ  8 ........................................................................................................................... جمٓقفقن ادَُدَّ

ِّٓٚ فًٔٝ ادزامر◄   9 .............................................................................................................. ♠ فداود مًْقبٜ ـ

س افقحل  01 .................................................................................................................................................... ادَُدَّ

 01 ................................................................................................................................................ افقحل تٖثر ضًٌٜٔ

 00 ................................................................................................................................................ افَديؿ افًٓد أمّهٜٔ

 00 ................................................................................................................................... افَديؿ فًِٓد افٔقٕٕٜٚٔ إشٍٚر

 02 ........................................................................................................................ ؟ إشٍٚر هذه افزوتًتٕٚٝ َحَذَف  ملٚذا

ِٔد س وافتًَِّٔؿ افتََّ  03 ......................................................................................................................................... ادَُدَّ

فغ أبٚء أؿقال  05 ............................................................................................................................................... إوَّ

ِْؿ: افثٚين افٍهؾ  06 ............................................................................................................................... (افثٔئقفقجل) اهلل ِظ

ٍريٜ أراء أصٓر ُُ ٜ اف  06 ......................................................................................................................... اهلل بقجقد اخلٚصَّ

 07 ........................................................................................................................................................... اهلل أشامء

 08 .............................................................................................................................................. اجلقهريٜ اهلل ِصٍٚت
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 09 .................................................................................................................................. فقء ادحتٚج وؽر افُٚمؾ اهلل

 20 .......................................................................................................................................... وافتَّقحٔد افتَّثِٔٞ ظَٔدة

 29 ............................................................................................................................... وافًَؾ ادْىؼ أمٚم افتَّثِٔٞ ظَٔدة

 31 ........................................................................................................................ اإلهلل اجلقهر يف افثالثٜ إؿٕٚٔؿ ُمًٚواة

ٜ مِحقطٚت  31 .................................................................................................................... وافتَّقحٔد افتَّثِٔٞ ظَٔدة يف هٚمَّ

ة ذح: آبـ ٓهقت  33 ................................................................................................................... فمب افُِّٜ أؿْقم ُبُْقَّ

وح ُدس افر  َُ  33 ............................................................................................................................. وحده أب مـ يٌْثؼ اف

وح أؿْقمٜٔ ُدس افر  َُ  35 .............................................................................................................................................اف

ِْؿ: افثٚفٞ ؾافٍه  35 .................................................................................................................... (إنثروبقفقجل) اإلًٕٚن ِظ

 37 .............................................................................................................................................. افٌؼيٜ افىًٌَّٜٔ ؾًٚد

 39 ............................................................................................................................................. إصِٜٔ اخلىٜٔ وراثٜ

ٌٜ  39 ........................................................................................................................................... إضٍٚل فتًّٔد بٚفًِّْ

 41 ........................................................................................................................................ بٔالجٔقس هلرضَٜ بٚفًٌْٜ

 40 ............................................................................................................................................. دٕس بال احلٌؾ ظَٔدة

 40 ................................................................................................................................................... اإلًٕٚن خالص

 42 ...................................................................................................................... (افُريًتقفقجل) ادًٔح ِْؿظِ : افرابع افٍهؾ

ًُقبٜ ٓ د ؾُِرة يف ُص  ً  42 ....................................................................................................................................... افتَّج

 43 ................................................................................................................................................ وتًٚؤٓت أؿٚويؾ

ِْؿ: اخلٚمس افٍهؾ  46 ................................................................................................................. (افًقتريقفقجل) اخلالص ِظ

ِٔٛ ـٚن ملٚذا ٍِداء وشِٜٔ هق افهَّ  46 ........................................................................................................................... ؟ اف

 47 ................................................................................................................. (اإلـًِٔٔقفقجل) افًُْٜٔ ِظِؿ: افًٚدس افٍهؾ

 47 ................................................................................................................................. واشتخدامٚهتٚ ـًْٜٔ ـِّٜ مًْك

ُجقد  ً  48 .................................................................................................................................................. وأنقاظف اف

 49 .............................................................................................................. هلل افًجقد مع فَِديًغ اإلـرام شجقد يتْٚىف ٓ

 49 .......................................................................................................................................... مريؿ افًذراء يف ظَٚئدٕٚ
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 51 ............................................................................................................................ إًٕٚن أي مثؾ هبٚ ُحٌؾ مريؿ افًذراء

ِْؿ: افًٚبع افٍهؾ  50 ............................................................................................................... (اإلشخٚتقفقجل) إخرويٚت ِظ

ِٔٛ ؿٌَِؾ مـ اجلحٔؿ إػ ََٕزل ادًٔح  50 .........................................................................................................................افهَّ

 50 .................................................................................................................................. أبٚء ـِتٚبٚت يف إجًٚد ؿٔٚمٜ

َِّؼ وهرضَٚت بَِدع ِْؿ تتً ًِ  52 .................................................................................................................... اإلشخٚتقفقجل ب

ِْؿ: افثٚمـ افٍهؾ  54 ..................................................................................................................... (إنجِٔقفقجل) ادالئُٜ ِظ

 54 ....................................................................................................................................... (ادالئُٜ) إخٔٚر ادالئُٜ

 55 .................................................................................................................................. :ادالئُٜ ظـ مًِقمٚت◄ 

 56 ..................................................................................................................................................... ادالئُٜ ضًٌٜٔ

ة ـٚئْٚت ادالئُٜ  56 .............................................................................................................................................. ُحرَّ

ر ادالئُٜ ٔٚضغ) إذا  56 ..................................................................................................................................... (افنَّ

ٔىٚن أصٌح ـٔػ◄   57 ............................................................................................................................. صٔىًٕٚٚ  افنَّ

ٔىٚن أشامء  59 ............................................................................................................................................ وألَٚبف افنَّ

ٔٚضغ ةُؿقَّ   59 ...................................................................................................................................................... افنَّ

ََىٚت ٔىٚن َش  62 ................................................................................................................................................. افنَّ

 63 ........................................................................................................................................................ ...... اخِلتٚم يف
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